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'ম্হাভারতম্ মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ শ্রীমঘ্ 

হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ মহাশয়ের তপস্যাঁলন্ধ অমুতময় ফল। .সে আশ্চর্য্য 

তপশ্চরধ্যার কাহিনী আজ .সকলেই জানেন। প্রীয় একুশ বছর তিনি 
ছিলেন “মহাঁভারতম্-এর তপশ্যায় মঈঈ-_এবং সে একক ও ছুশ্চর 

তপন্ায় তীর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল অসীম ধের, 
অশেষ নিষ্ঠা ও অলৌকিক আয়াঁস। ফলে তিনি আমাদের জন্ত রেখে 
গেছেন তাঁর "মহাভারতম্--এক আঁশ্চধ্য এহ্ধ্য। “মহীভারতম্”এর 
ছিতীয় সংস্করণ গ্রকাঁশনার মূলে আছে আমাদের সেই জাতীয় এপ্বব্্য 
সংরক্ষণের এবং জন্মশতবর্ষপৃত্তি উপলক্ষে খধি হবিদাঁসের প্রতি শ্রন্ধা্লি 
নিব্দেন করার পুণ্য প্রেরণা ও প্রয়াম। স্থধীজনের সানন্দ সমর্থনে 
আমাদের গ্রয়ান সার্থক হোৌক--এইমাজ কামনা! । 





ছিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | 
পপ 0 3৫ উপ 

৩৭৮2 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
ততো রাজা ধৃতবাষ্ট্রো মনীষী সম্পৃূজ্য তং ধর্মভূতাং ববিষ্ঠমূ। 
সনত্স্জাতং বহিতে মহাত্মা! প ্রচ্ছ বুদ্ধিং পবমাং বুভূষন্ ॥১॥ 

ভাবতকৌমুদী 
'্রম, ভ্রান্তিঃ। অবতিঃ অধ্যাত্মবিষষে বিরক্তি, তন্দ্রী অজ্ঞানম্, ক্ষয়োদযৌ অবনত্যু- 
,৩। 0১১১২] 

:তি মহামহোপাঁধ্যাফ-ভাঁবতাচার্যা-মহাঁকবি-পন্মভূষণ-গ্রীহবিদাসসিদ্ধা্তবাহীশভট্রাচাধ্যবিবচিতাঁষাং 
মহাভারতটীকাযাং ভারতকৌ মুদরীসমাথ্যাযামুদুযোগপর্বণি সনৎ্মথজাতে 

একচতাবিংশোহ্ধ্যাযঃ ॥০। 
88 

অথ ভগবান্ পবমকারুণিকো বাদরাযণিঃ সাংসাঁবিকান্ তাপক্যয়াছুদ্দিধীযু৫ ধূতরাষ্ট্রসনৎহুজাত- 
'বাদাপদেশেনাধ্যাতবিষষানুপদেক্ষ্যন প্রস্তোতি--তত ইতি। অত্র চাম্মকং চিরমেব যথাশ্রতার্থ 
শকাশপ্রবৃত্তিদর্শনাৎ কাচিৎকমাচাধ্যাদিব্যাখ্যানবিরোধং সুধিয়ঃ ক্ষমেরন্লিতি হি ব্রটীষসী 

।৩'শ | ততো বিছ্বপ্রার্থনানভ্তবম, মহাত্] অধ্যাত্মবি্ষষশ্রবণপ্রবণতাৎ প্রশস্তচিত্রঃ, 
নাঁশ' ধৃতবাষ্, মনীষী রাজ্যাদিবাহবিষষে বুদ্ধিমান সন্গপি, পবমাম্ অধ্যাত্মবিষষতষা 
০৩৭১ বুদ্ধিম। বৃভূষন্ ভবিতুং প্রাপ্ত্মিচ্ছন্ সন্, হিতে বিছুবেতরজনশূহ্যে তন্মিন্ দেশে, 
শ অ শনতম্জাতমেবাভিবাস্ঘ, ধর্শভৃভাং বরিষ্টং তং সনত্হ্জাভম্। বঙ্গযমাণবিষযং পপ্রচ্ছ। 
উবন্দিতি “ভূ প্রাপ্তাবাত্মনেপদী বা" ইতি চৌবাপিকবিকল্পেনভ্তভূধাতোঃ সনি শব্তুঙি চ 
ববপম্॥১। 

বা পর 

ভারতভাবদীপঃ 
ধর্মীন্ প্রবন্ষ্যতি ?৩ বর্ণাশরমক্রমমুন্জ্য ব্রশবিদ্ঞাং নৌপদিশেদিত্যাখ্যাধিকামুখেনীহ-_-কিং 
তবমিত্যাদিনা। সনাতনাপবনামা সনহজাতঃ ॥৪--৮া বিধিদৃষ্টেন শীক্সাদবগতেন, কর্ণ 
মধুপর্কাদিনা 1৯--১০॥ বিদ্যাপ্রাপ্তিফলমাহ--ষং শ্রত্েতি ॥১১॥ বিষহেবন্ বাঁধেরন্, অমর্ধঃ 
অসহিুঃতা, উদ্ভব উৎবষ্টেব্যং ক্ষয়োদযৌ তযোর্হেতুভূতে পাঁপপুণ্যে চ॥১২1 

ইতি শ্রীমহাতারতে উদ্যোগপর্ব্ণি নৈলক্ঠীযে ভারতভীব্দীপে একচত্বারিংশোহ্ধ্যাযঃ ॥৪১॥ 

স্পাত১- 
চে 

৯ ১১:৯৯ 

অলাভ, প্রিয় ও ছেস্ত, জবা ও মৃত্যু, ভয় ও অসহিষ্ণুতা, ক্ষুধা ও পিপাসা, মন্ততা 
ও ভ্রান্তি, বিবক্তি ও অজ্ঞান, কাম ও ক্রোধ এবং উন্নতি ও অবনতি-_ইহাকে 
অভিভূত করিতে পাবিবে না” ॥১১--১২॥ 

(১"*সম্পুজ্য বাক্যং বিদুরেবিতং তং--বা বর। নি। 

উদ্যোগ-৫১ (১৪) 



৪০২ মহাভাবতে উদ্যোগ 

ধুতরা উবাঁচ। 
সনৎ্ন্জাতাহমিমং শুণোমি ন মৃত্যুবস্তীতি তব প্রবাদমূ। 

দেবান্থবা হ্যাঁচরন্ ব্রন্মচর্য্যমম্থত্যুবে তৎ কতবনূ, সত্যম ॥২॥ 
শপ পপ ও আপ পর পে 

ভাঁবতকৌমুদী 
প্রশ্নমেবাহ-_- সনদিতি ! হে সনত্হজাত। অহম্, ইমম্, “ৃত্যুর্ন অস্তি ইতীদৃশম, তব, 

প্রবাদং তত্বদশিনা৷ ভ্রমপ্রমাদবহিতেনোক্রত্বাদেব প্রকু্ং প্রীমাণ্যাম্পদীভূতং বাক্যম্, শৃণৌমি, 
বিছববমুখার্দিতি শেষঃ, “সনত্ন্জাতঃ প্রোবাচ মৃত্যর্নান্তীতি ভাবত।” ইতি বিদুবেণৈব পূর্বব- 

ুক্তত্বা্দিতি 'ভাব:। ইতম্চ দেবান্বাঃ, অমৃত্যবে হি মৃত্যুনিবৃত্ধয এব, ত্র্নচর্ধ্যং তদানীন্তন 

গুবপদেশশ্রবণাদিকম্, আচরন্ অকুর্বন্। ইতি চ ছান্দোগ্যাদৌ শৃূণোমি ৷ তথা চ ছান্দোগ্যে_ 
“তো হ দাত্রিংশতং বর্ষাণিব্র্র্ধযমূযতঃ” তাবি্রবিবোচনোঁ ব্রশচ্ং গৃহত্োৌ ছাত্িংশতং বর্ষাণি 
প্রপত্যন্তিকে উভুঃ। ইত্যভিপ্রাযঃ। তদনযোর্ধাকাযোঃ কতরদাক্যং হু সত্যম্, তদব্ুহীতি 
শেষঃ। তথা চ তত্দর্শা ভবান্ ত্রবধীতি__মৃত্যুাস্তীতি ৷ ইতশ্চ বেদে! বদতি-ৃত্যুনিবৃন্ধ় এব 

ঘেবানবা ত্্স্যমকুর্বঙ্গিতি । ন খনু নিত্যনিবৃন্তন্ত নিবৃত্তিরুপপদ্ঘতে ৷ ন চ কশ্চিম্নন্দোহপ্যাকাশ- 
কুন্থ্মনিবৃত্তযে যততে। তদন্তোব মৃত্যুবিতি চ বেদাভিগ্রাযঃ। তন্মাদুশঃ কতবং পক্ষং বিশ্ব- 

স্যাদিতি ভাবঃ ২ 

ভাবতভাবদীপঃ 

উদ্যোগপর্ণি সনৎম্জ।তীন ভাত্তকাবাদিভিব্যাখ্যাতান্ সশ্রতিতনপুস্তকেযু চ স্থিতান্ 
পাঠান গ্লোকাং্চ গুণোপসংহাবন্যাষেনৈকীক্ৃত্য ব্যাখ্যাযতে--ততো। বাজেতি। মনীষী 

শান্রসংদ্বতমনীযাঝন্ বহিতে একান্তে পবমাং বুদ্ধিং পরবিষ্ঞাম্ “অথ পবা যযা তদক্ষর- 

মধিগম্যত” ইতি শ্রতিপ্রসিদ্ধাং পপ্রচ্ছ ১ এতেন বিষযে! দশিতঃ | প্রযোজনং দরশযতি-- 
মহাঁতা বুড়বঙ্গিতি। পবং ব্রন ভবিতুমিচ্ছন্। “ব্রদ বেদ ত্রদ্দৈব ভবতী”তি তগ্ানন্ত 
ব্রদভাবফলকত্তশ্রবণাৎ ন্দ্রিরেবিতং বাক্যম্ “সনত্হ্জাতঃ প্রেবাচ মৃত্যু্ান্তীতি ভাবত 1” 

ইতি মৃত্যুশব্িতন্ত বঙ্গস্তাভাবং শ্রতা প্রতিপৃজ্যাসঙ্গত।ৎ কপটবতোহপি মম পাপাৎ ভযং 
নান্তীতি সন্োবং প্রাপ্য। তেন জানন্য সর্বকর্মোন্সলনহেতুজং দশিতমূ। যথোভম্-- 

“হতাপি স ইমালেকান হস্টি ন নিবধ্যত” ইতি ॥১॥ গ্রশ্নামবাহ--সনৎন্থঙগাতেতি 
মৃত্যুগ্গিতি, বং জন্ম মৃত চেভি ১ সাহচর্যযাচ্ন্সমদণপ্রবাহরূপো বদ্ধ উচ্যতে লস নান্তীতি 
তব প্রকর্দেণ বাদং পূর্বেজং বিছুরাঁদীনাং বুখাৎ শৃণোষি, হে সনত্ভ্জাত। সনৎ 

সর্বদা! সু জাত" জন্ম যন্ত নিত্যবুদারতেন জবাঁমনণবিবঞ্িতেত্যর্থঃ। শ্রতিশৈতদাহ_ 

নৈশম্পাষফন বলিলেন__-ভাহাব পৰ মহাত্বা বাজ। ধৃতনাষ্ট্র বাহাবিষয়ে জ্ঞানী 
হইলেও অধ্যাত্বিবিষযে ভ্ঞানলাভ কনিবাব ইচ্জাঁৰ মহধি সনতসুজাতকে নদস্ধার 

কলিহা সেই ধান্রিকশ্রেষ্ঠ মহবিব নিকটে সেই নির্নন্তানে ছিজ্ঞাসা কবিলেন 1১1 

(২) সনৎসথছাত | যদিদূং ণোমি-বা ব গ্রা,-শ্যদিমং শণোনি” তঝেপদেশন- দি | 
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মনগ্ম্বজাত উবাচ। 

অস্ত্যুঃ কর্ম্ণ। কেচিম্মত্যুনাস্তীতি চাপরে। 
শৃণু মে ক্রবতো রাজন্্! যখৈতম্ম! বিশস্কিথাঃ ॥৩| 

উভে সত্যে ক্ষত্রিয়াগাপ্রবৃত্তে মোহো মৃত্যুঃ সম্মতো৷ যঃকবীনামৃ। 

প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীষি সদাহপ্রমাদমন্তততবং রবীমি ॥৪॥ 

ভাবতকৌধুদী 
অমৃত্যুবিতি। হে বাজন্। কেচিন্ীমাংসকা মৃত্যুং প্রত্যক্ষমীক্ষমাণা অবিগীতগ্রত্যক্ষ- 

শাণপ্রমিতবিষযাশ্থীকা বমুন্তন্তকাঁ্যং মন্যমানাঃ, কর্ণ যাগাদিনৈব, অমৃত্য্ৃত্যুনিবৃত্তির্ভবতীতি 
গতি, “অপাম সোমমসৃতা অভূম” ইতি শ্রুতেবিতি ভাবঃ। অপবে চাদ্িতীষত্রঘাদশিনো 

বধ তিপ প্রত্যক্ষমপি দ্বিতীয়মধ্ন্তং মন্যমানী: পবমার্থতো মৃত্যানান্তীতি ব্দস্তি। এতছুভযমপি 
$1 সঙ্গচ্ছতে, তথ! ব্রবতো! মে বাক্যং শুধু, মা বিশঙ্ষিথাঃ মদ্বাক্যে শঙ্কাং ম! কথাঃ ॥৩া 

ভাব্তভাবদীপঃ 
দি নিবোধো ন চোতপত্তির্দ বন্ধো ন চ সাধকঃ| ন মুমু্র্ণ বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমা- 
€তা।” ইতি। হু তথা, অমৃতযবে মৃত্যোবভাঁবাধ। একশতং বর্ধাণি মঘবান্ প্রজাপতো 
এখা১৫মুখ।শেতি বধনিবৃন্তযর্থো যতুশ্চ শ্রযতে। ন হুসতো। নিত্যনিবৃত্তন্ত নিবৃত্তর্থং যতো 
4০৩)  জানযোঃ পক্ষযোঃ কতরৎ্ মতং সত্যং অদ্ক্রহীতি শেষং॥২। যৎ কর্মণা 
কষচর্য্যেণ মৃত্যুনাস্তীতি তেন সত্যস্ত বন্ধম্ত সাধনেন নাঁশ ইতি অপৃচ্ছঃ পৃষ্টবানসি। 
১৮ বিং মৃত্যু: 'ঘবপত এব নাস্তীত্যপৃচ্ছঃ। এতৎ এতযোঃ পক্ষয়োঃ পবস্পরবিরুদ্ধত্বং 
শ। বিশক্ষিধাং মা মস্থাঃ। অমৃত্যুঃ কর্ণ কেচিদ্দিতি পাঠে কর্শসাধ্যম্ অমৃতত্বম উত 

জ্ঞানসাধ্যযিতি পক্ষদ্ধযৌপন্তাস:, তয়োশ্চ ক্রুমসমুচ্চযপক্ষাশ্রযেণ নিরোধভাবং মন্বানো ম! 
বিশঙ্কিথা ইতি ব্রবীতীত্যর্থ; 1৩। অবিরোঁধমেবাহ-উভে ইতি। এতন্ত একস্তৈব 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন-_“মহধি সনৎনুজাত! আমি বিছুবের নিকট শুনিলাম__ 
আপনি নাকি বলিষ। থাঁকেন যে, “মৃত্যু নাই' | অথচ দেবগণ ও অস্ুবগণ মৃত্যু- 
নিবৃত্তিব জন্তাই ত্রন্মন্ধ্যব্রত করিয়াছিলেন ; সুতবাং এই উভয় পক্ষের কোন্ পক্ষ 
সত্য” ॥২॥ 

সনতন্থজাত বলিলেন-_-“বাঁজা! কোন পক্ষ বলেন--কর্দদ্বাবা মৃত্যুব নিবৃত্তি 
হয়ঃ আবাব অপব পক্ষ বলেন--মৃত্যু নাই'। এই উভয় পক্ষই যাহাতে সঙ্গত 
হয, তাহা! আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ ককন , আমাব বাক্যে সন্দেহ করিবেন 
না।৩| 

(৩) অপৃচ্ছঃ বম্মণে! ষন্সাং মৃত্যুীস্তীতি চাপবম্-_পি, অগৃচ্ছঃ কর্মণা যচ্চ মৃত্যুরনাস্তীতি 
চাপরম্বা ব রা, অমৃতাম্_নি। ($)-"ক্ষত্রিষস্তেহ বিদ্ধি-_পি,""+ক্ষত্রিখৈতশ্ত বিদ্ধি--ব। 
বরা। 



৪০২ - মহাভাঁবতে উদ্যোগ 

ধৃতরাষ্ট্র উবাঁচ। 
সনত্ম্জাতাহমিমং শুণোমি ন মৃভ্যুবস্তীতি তব প্রবাদমূ। 

দেবান্থবা ছাচরন্ ব্রন্মচর্য্যমন্ত্যবে তৎ কতবন্ন, সত্যম ॥২॥ 
(জা আপা আজ জম পির 

ভাবতকৌমুদী 

্রশ্নমেবাহ-_সনদিতি । হে সনতস্থজাত। অহম্, ইমম্, “মৃত্যুর অস্তি, ইতীদৃশম্, তব, 
প্রবাদং তত্বদশিনা ভ্রমপ্রমাদবহিতেনোক্তত্থাদেব গ্রকষ্টং প্রামাণ্যাম্পদীভূতং বাক্যম্, শৃণোমি, 
বিছ্রমুখাদ্দিতি শেষঃ, “সনৎন্থজাত: প্রোবাচ মৃত্যু্ান্তীতি ভাবত |” ইতি বিছ্বেণৈব পূর্ব 
মুক্তত্বাদিতি ভাব: | ইতশ্চ দেঁবাস্থবাঃ, অমৃত্যবে হি মৃত্যুনিবৃত্তয এব, ত্র্চ্যং তদানীস্তনং 

গুবপদেশশ্রবণাদিকম্, আচরন্ অকুর্ধন্। ইতি চ ছান্দোগ্যার্দৌ শূণোমি ৷ তথা চ ছান্দোগ্যে_ 

“তো হ ছবাতিংশতং বর্ষাণিব্রষচ্যমুষত:” তাবিক্্রবিবে চনে) ব্রক্ষরধ্যং গৃহুন্তে। ঘাত্রিংশতং বর্ষাণি 
প্রজাপত্যন্তিকে উবতুঃ | ইত্যভিপ্রাষঃ। তত্দনযোর্ধাক্যবোঃ কতবদ্াক্যং ছু সত্যম, তদ্ব্ুহীতি 
শেষঃ। তথা চ তত্বদর্শা ভবাঁন্ ব্রবীতি-_ৃত্যুান্তীতি | ইতশ্ বেদে বদতি- সৃত্যুনিবৃদ্ধয় এব 
দেবান্থবা ব্র্চরধ্যমকুরবমিতি। ন খলু নিত্যনিবৃন্তস্ত নিবৃত্তিরূপপদ্যতে | ন চ কশ্চিম্ন্দোইপ্যাকাশ- 

কুন্থমনিবৃত্তষে যততে। তদন্ত্েব মৃত্যুবিতি চ ব্দোভিপ্রীষঃ। তন্মাদৃশঃ কতবং পক্ষং বিশ্ব- 
স্তার্দিতি ভাঝঃ1২| 

ভাবতভাবদীপঃ 
উদ্যোগপর্ধবণি সনতনুজাতীঘ তাশ্তকাবাঁদিভির্যাখ্যাতান্ সপ্রতিতনপুস্তকেষু চ স্থিতান্ 

পাঠান গ্লোকাংস্চ গুণৌপসংহাবন্তাষেনৈকীকৃত্য ব্যাখ্যাঘতে-_-ততো। বাঁজেতি। মনীষী 
শান্্সংস্কৃতমনীযাবান্ বহিতে একান্তে পবমাং বুদ্ধিং পববিষ্ঠাম “অথ পবা যযা। তদক্ষব- 
মধিগম্যত” ইতি শ্রতিপ্রিদ্ধাং পপ্রচ্ছ , এতেন বিষষে! দূশিতঃ। প্রযোজনং দরশ্যতি-_ 
মহাত্মা! বুভৃবন্সিতি। পবং ব্রদ্ধ ভবিতৃষিচ্ছন্। “ক্রদ্ধ বেদ ব্রদ্ধোৰ ভব্তী”তি ব্রজ্ঞানত্ড 
ব্রধভাবফলকত্বর্শবণাঁৎ বিছুবেবিতং বাক্যম্ ““সনতম্জাতঃ প্রোবাচ মৃত্যুর্াস্তীতি ভাবত 1” 
ইতি মৃত্যুপব্িতস্ত বন্ধস্ত/তাঁবং শ্রত! প্রতিপৃজ্যাসক্গত্বাৎ কপটবতোহপি মম পাঁপাৎ তষং 
নাস্তীতি সন্তোষ, প্রাপ্য। তেন জ্ঞানন্ত সর্ববকর্োম্সংলনহেতৃত্বং দশিতম্। যখোক্ম্_ 
“্হত্বাপি স ইমাল্লোকান্ন হস্তি ন নিবধ্যত” ইতি॥১| প্রশ্নমেবাহ-_সনৎন্জাতেতি। 

মৃত্যুরিতি, ঞ্্বং জন্ম মৃতন্ত চেতি, সাহচর্য্যাজ্জন্মমবণপ্রবাহরূপে! বন্ধ উচ্যতে স নান্তীতি 
তব প্রকর্ষেণ বাদং পূর্বোক্তং বিছুবাদীনাং মুখাঁৎ শৃণোষি ১ হে অনৎন্জাত। সনৎ 

সর্বদা হুষ্ঠ জাভং জন্ম যস্ত নিত্যক্মাবস্বেন জবামবণবিবঞ্জিতেত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চৈতদাহ-_ 

বৈশম্পাষন বলিলেন-__তাহাব পব মনহাঁত্বা বাজা ধুতবাষ্ট্র বাহ্বিষষে জ্ঞানী 

হইলেও অধ্যাত্ববিষয়ে জ্ঞানলাঁভ কবিবাব ইচ্ছা মহধি সনৎস্ুজাতকে নমস্কার 
কবি্যি! দেই ধাঁম্মিকশ্রেষ্ঠ মহধিব নিকটে সেই নির্জনস্থানে জিজ্ঞাসা কবিলেন ॥)১ 

(২) সনৎ্ছৃদীত | যদিদং শুণোমি--বা ব রা,*""যদিমং শণোমি" ভবোপদেশম_-নি। 



পর্বরণি দিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৪০৩ 

সনতস্ুজাত উবাচ। 

অমৃত্যুঃ কর্মাণা| কেচিম্মতুযুনান্তীতি চাপরে। 
শৃণু মে ক্রবতো৷ রাজন! যখৈতন্মা বিশস্বিথাঃ 0৩ 

উভে সত্যে ক্ষত্রিয়ানপ্রবৃতে যোহো সৃত্যুঃ সম্মতো যঃকবীনামৃ। 

প্রমাদং বৈ স্ৃত্যুমহং ্রবীমি সরাহপ্রমাদমন্ততবং রধীমি ৪) 

ভারতকৌমুদী 
অমৃত্যুবিতি। হে বাজন্! কেচিগ্সীমাংলকা মৃত্যু প্রত্যক্ষমীক্ষমাণা৷ অবিগীতপ্রত্যক্ষ- 

্রমাণপ্রমিতবিষয়ান্বীকাবমুনবস্কার্ধ্যং মন্যমীনাঃ, বর্মণ! ঘাগাদিনৈব, অমৃতা ত্ানিবৃত্তির্ভবতীতি 
ক্রবন্তি, “অপাম সৌমমমৃতা অভূম” ইতি শ্রতেবিতি ভাঁবঃ। অপবে চাদ্িতীয়বর্ঘদশিনো৷ 
বেদাস্তিনঃ প্রত্যক্ষমপি দ্বিতীয়মধ্য্তং মন্যমাঁনাঃ পরমার্থতো মৃত্যর্নাস্তীতি বাস্তি। এতদুভয়মপি 
ষথ! সম্গচ্ছতে, তথা ক্রবতো! মে বাঁক্যং শৃণু, ম! বিশঙ্ষিথাঃ মদ্বাক্যে শঙ্কাং মা কথাঃ ৩ 

ভাবতভাবদীপঃ 
“ন নিরোধো ন চোৎ্পত্তির্ন বন্ধো ন চ সাঁধকঃ| ন মুমক্ষর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমা- 

ধর্তাঃ” ইতি। মু তথা, অমৃত্যবে মৃত্যোবভাবাধ। একশতং বর্ধানি মঘবাঁন্ প্রজাপতৌ 
রক্চধ্যমূবাসেতি বধনিবৃত্তার্থো ঘত্বন্ শ্রধতে। ন হুসতো| নিত্যনিবৃততন্ত নিবৃত্যর্ঘ, যতো 
যুজ্যতে। তর্দনযোঃ পক্ষযোঃ কতরৎ মতং সত্যং তদ্ক্রহীতি শেষঃ॥২| যত কর্শণা 
হস্বচর্ধ্যেণ যৃতুর্ণান্তীতি তেন সত্যন্ত বন্ধম্ত সাঁধনেন নাঁশ ইতি অপুচ্ছঃ পৃষ্টবানসি। 

যচ্চাপবং মৃত্যুঃ ত্ববপত এব নাস্তীত্যপূচ্ছঃ। এতৎ এতয়োঃ পক্ষযোঃ পবম্পরবিরদ্ত্বং 
মা বিশক্ষিধাঃ মা মংস্থাঃ। অমৃভ্যুঃ কর্ণ কেচিদ্দিতি পাঠে কর্মদাধ্যম্ অমৃতত্বম উত 

জ্ঞানসাধ্যমিতি পক্ষদ্বযোপন্তাসঃ, তয়োশ্চ ক্রমসমূচ্চযপক্ষাশ্রযেণ নিরোৌধভাবং মন্বানো মা 

বিশহ্বিথা ইতি ব্রবীতীত্যর্থ; ॥৩ অবিরোধমেবাহ--উভে ইতি। এতম্ত একস্তৈৰ 

ধৃতবাষ্ট্র বলিলেন_-“মহধি সনৎস্থজাত | আমি বিছুবের নিকট শুনিলাম-_ 
আপনি নাকি বলিয়। থাকেন যে, “মৃত্যু নাই” । অথচ দেবগণ ও অস্ুরগণ মৃত্যু- 
নিবৃদ্ধিব জন্যই ক্রন্ষচ্য্যত্রত করিযাছিলেন; সুৃতবাং এই উভয় পক্ষের কোন্ পক্ষ 
সত্য, ॥২। 

সনত্নুঙ্গাত বলিলেন--“বাজা।! কোন পক্ষ বলেন-“কর্ণদারা মৃত্যুর নিবৃত্তি 
হয: ঃ আবাৰ অপব পক্ষ বলেন-মৃত্যু নাই'। এই উভয় পক্ষই যাহাতে সঙ্গত 
হয, তাহা আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ ককন ১ আমার বাক্যে সন্দেহ করিবেন 

না ॥৩॥ 

(৩) অপগৃচ্ছঃ বর্ণে! যন্নীং মৃত্াীস্তীতি চাপবম্_-পি, অগৃচ্ছঃ কর্ণ ফচ মৃত্যর্াস্তীতি 
চাপরম্--বা ব রা, অমৃত্যুম্ব-নি। ()-"ক্ষত্রিষস্যেহ বিদ্ধি--পি১**ক্ষতিষৈতন্ত বিদ্ধি--বা 
বরা। 



৪০৪ মহাভারতে উদ্যোগ- 

প্রমাদাদ্বৈ অন্ত্রবাঃ পরাভবন্নপ্রমাদাদব্রন্মভূতাঃ স্থবাশ্চ। 
ন বে সৃত্যব্যাত্র ইবাতি জন্তুন্ ন হস্ত রূপমুপলত্যতে হি ॥৫॥ 

ভাব্তকৌমুদী 
উভযমুপপাদ্যন্ ত্বমতমাহ--উভে ইতি। হে ক্ষত্রিয।| ক্ষতগ্বাযস্ত ইতি বুাত্পত্যা ক্ষত্রিষা 

যু, কিল সর্বত্রীপোগ্তাঃ, অথ চ ব্রহ্মজ্ঞানেনাত্মত্রাণে অগ্থাপুযদামীনা ইতি হুচয্লিতুমেবেদং 
সম্বোধনম্। আছে চ তে গ্রবৃত্তে চেতি আগ্চগ্রবুতে সর্গাদাবেব জাতে, উভে মৃত্যোবস্তিত্বনাস্তিতে 
দ্বে এব, সত্যে ব্যবহাবিকপাঁবমাথিকভেদেন ষথার্থে। তেন চৌক্তোভষবিধবাকা এব নাগ্রীমাণ্য- 
শক্ষেতি ভাবঃ। তথা চ যো মৃত্যর্নাম, ল কবীনাম্ অৈতজ্ঞানেন বর্ণয়িত্ণাং সন্মতো৷ মোহে 
্রমস্তঘিজ্ভিতঃ। অতএব ব্রদ্ধাদৈতং গশ্থন্নহমপি, মৃত্যুম্, গ্রমাদ্ং বৈ অনবধানতামেব মৌহ্- 
বিজভ্তিতমেব ব্রবীমি; তথা অমৃতত্বং মুক্তিম, সদা অপ্রমাদম্ অধৈতরূপেণ সাঁবধানতাং 
ততপ্রতিপান্তং তত্বজ্ঞানসাধ্যমাতম্ববপাঁবস্থানং ব্রবীমি, “তা কঃ স্বরূপেহবশ্থানম্ ইতি পাতগুল- 
হুত্রাৎ। তথা চ যথ৷ বজ্ছুসর্পস্থলে সর্পোহয্নমিতি ভ্রান্তস্য সর্গঃ সত্যঃ তত্রৈব চ নাষং সর্প ইতি 
তত্ববিদঃ খ্ঘসর্পোছপি সত্য এব; তথা দেহিদেহযোঃ সন্দ্বধ্বংসরপন্ত মৃত্যোবস্তিত্বম্ অদ্ভিতীয়- 

ব্ষাজ্ঞানিনঃ সত্যম্, তজংজ্ঞানিনশ্চ তাদৃশশ্ত মৃত্যোরনস্তিত্বমপি সত্যমেব্ত্যোশয়ঃ 181 

উততমর্থং দৃষটান্তেনভ্রচয়তি- প্রমাদাদিতি। অস্থ্রা বিরোচনাদযঃ,প্রমাদিতৈ সর্বস্তাঘিতীষ- 
্রহ্ততযাহবধানাভাবাদেব, পবাভবন্ ুরেভ্যঃ পরাভূতাঃ। হ্থরা ইন্্রাদযস্চ, অপ্রমাদাৎ সর্বস্তৈ- 

বাদিতীযন্র্ষতষা৷ অবধানাণ, ত্রদ্বভৃতা অহ্বজযেন বৃদ্িমাপন্নাঃ, “তৃহি বৃহি বৃষ্ধো” ইতি 
বুন্হধাতো্মন্প্রত্যয়েন ব্রন্বপসিদেবদধার্থকতবাৎ। নম প্রত্যক্ষস্যৈব মৃত্যোরনস্তিত্বং কথমুপপন্ত 
ইত্যাহ--নেতি। মৃত্যুর্যান্র ইব, জত্তুন্ প্রাণিনঃ, ন অতি ন খাদতি। হি তম্মাৎ, অন্ত মৃত্যোঃ, 

রূপং ন উপলভ্যতে হি ন প্রত্যক্গীক্রিঘত এব; অপি তু কাধ্যঘর্শনেন কারণতয়া শ্রান্তৈযু্মীভিরহ্থ- 
মীয়ত এবেতি ভাবঃ ॥৫1 

ভাব্তভাবদীপঃ 

পুংসোহবস্থাতেদেন উভে অপি মত্যে এব হে ক্ষত্রিয। বিদ্ধি। অবিষ্যাবস্থাযাং বন্ধঃ 
সত্যঃ কর্ণানাশশ্চ, বিষ্যাবতাং তু রজ্জরগব কালব্রযেঘপি নাস্তি। মোহাভীমমানশ্ 

তু জ্ঞানমাত্রেণ নিবৃত্তির্ভবতীতি ভাবঃ। আগ্ধপ্রবৃত্তে ইতি পাঠে উভে অপি মতে 

অনাদদিনী নিত্যে ইত্যর্থঃ। সিদ্ধান্তমাহ-_মোহাদিতি। নিরশ্শোহানাং তু নান্তেব মৃত্যু- 
রিত্যর্থ। মোহং বিবুণোতি-প্রমাদ্মিতি । আত্মতত্বানবেক্ষণং প্রমাদঃ মৃলাজ্জানমিতি 

যাবৎ, দেব মৃত্যুঃ প্ৃত্যুর্বে তমঃ” ইতি শুতে, অপ্রমাদম অবহিততাং অম্যগবেক্ষণং 
জ্ঞানমিতি যাবৎ। "জ্ঞানং অম্যগবেক্ষণ”মিতি স্মতেঃ। অমৃতত্বম অমৃতত্বহেতুঃ 89॥ 

এই উভয় মৃতই স্থষ্টিব প্রথম সমযে জন্মিষাছিল এবং উভয় মতই সত্য । তবে 

মৃত্যু বলিয়া যেটাকে ধাবণ! কবা৷ হয়, সেটা জ্ঞানীদেব মতে ভ্রম; স্ৃতবাঁং আমিও 
মৃত্যুটাকে ভ্রম বলি এবং অসৃত্যুটাকে যথার্থজ্ঞান বলি ॥8॥ 

(৫)-" নৈব মৃত্য বা বরা নি। 



পর্ববণি দ্বিতত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | 8০৫ 

যমং স্বেকে মৃত্যুমতোহন্যমান্রাত্বাবাসমম্ৃতং ব্রহ্মচর্য্যম্। 

পিতৃলোকে বাজ্যমনুশাস্তি দেবঃ শিবঃ শিবানামশিবোহশিবানাম্ ॥৬| 

ভাবতকৌমুদী 

নন সাবিভ্রা! মৃত্যো রূপোপলবধিশ্রতেঃ কথং “ন হৃন্ত রূপূপলভ্যতে হি” ইত্যুজিঃ সন্বচ্ছত 

ইত্যাহ--যমমিতি। একে অতিগ্রারুতাস্ত, যমমেব মৃত্যুমা। যো যমো দেব; পিতৃলোকে 

রাজ্যমনুশাস্তি, তথ] শিবানাং পুণ্যকারিতয়! মঙ্গলকম্সিণাং জনানাম্, শিবো মঙ্গলধাতা, অশিবানাং 

পাপকাবিতয়া অসঙষলবর্সিণাঞ্চ জনানাম্, অশিবঃ অমন্গলদাতা | এব সবিতা যমদূশনাঁদেব 
পত্যুঃ সত্যবতো মৃত্যাদর্শনমিতি মৃত্যো রূপমুপলভ্যত এবেতি তেথাঁং মতম্। বস্ততত্ত মৃত্যুবজ্ঞানা- 

পবপর্ধ্যাধঃ পরমা এবেতি ভীবঃ। অতএব হি, অতো মৃত্যোবন্যম্, আত্মা আবাদ আশ্রয়ে। যস্ত 
তম, ব্হ্ষণি চর্ধা বিচরণং যন্ষিন্ তং ব্রঘবোধমূ, অমৃতং মোক্ষমাহজ্ঞনিনঃ। উতযত্রাপি 

জন্থজনকয়োরভেদোপচারেখোপপত্তি 1৬ 

ভাব্তভাবদীপঃ 

প্রমাদাৎ অজ্ঞানাৎ অন্থ্রাঃ অন্থ্যু রমমাণাঃ কামক্রোধান্তান্থববৃত্তিভিবাক্রাস্তাং পবাভবন্ 

মৃ্যুবশা অভূবন্। তথা অপ্রমাদীৎ জ্ঞানাৎ ব্রদ্বভৃতাঃ পূর্ব ব্রদ্ষৈব সম্তঃ অবিষ্ধায়া 
্ত্বমাত্বনে। মন্তমানাঃ বিষ্য়া পুনব্রক্ষৈব ভবস্তি। প্রদ্মৈৰ জন্ ব্রদ্ধাপ্যেতি” ইতি 
শ্রতেঃ। স্থ্রাশ্চেতি পাঠে স্রাঃ শমদমাদিষ্তঃ ত্রদ্মভৃতাঃ ব্রন্ষভাবং গতা ইত্যর্ঘঃ। 

মৃত্যুরজ্ঞান, জনন অন্তি সংসারসন্কটে পাতয়তি ন তু ব্যাস্ত ইব তৃশ্ততে কাধ্যমেবান্ত 
দৃহঠতে ন দ্বরূপমিতার্থ। হি যওঃ অন্ত রূপং নিবীক্ষ্যমাণমপি ন উপলভ্যতে, নহি 
রক্জ.রগৌপাদানমজ্জানমূরগবতরুং শক্যমিত্যর্থঃ৫॥ নন্থ যদি মৃত্যোঃ রূপং নোপলভ্যতে 
তহি তথদত্বে কিং প্রমাঁণমত আহ্-যমমিতি। অতঃ অজ্ঞানাখ্যান্ম.ত্যোবন্তং যমসংজ্ঞম্ 
একে মৃঢাঃ মৃত্যুমাহঃ। “অথ সত্যবতঃ কাষাৎ পাঁশবন্ধং বশং গতম্। অসুষ্টমানং পুরুষং 
নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ 1” ইতি। অন্ত ব্যতিব্রেকমুখেন আত্মনি কঙ্িতত্বমাহ-_আত্মাবসন্ননিতি। 

আত্মনি প্রতীচ্যে বাবসন্নং লীনম্। তেন বজ্জংবলুগাদিবদ্যমাদিকমপি আত্মনি কষ্পিতমেবে- 
তর্চ। আত্মবাসমিতি পাঠে আত্মাশ্রয়মিত্যর্থ:। যমগ্রশমোপায়মাহাঁসুতমিতি | ব্রষর্্যং 

অস্থুরের! অজ্ঞীনবশতই দেবতীদেব নিকট পরাভূত হইয়াছে £ আবার দেবতারাও 
জ্ঞানবশতই উন্নতি লাভ করিয়াছেন। এদিকে মৃত্যু ব্যান্ত্রের হ্যায় প্রাণিগণকে 
ভক্ষণ করে না। কারণ, মৃত্যুর কোন রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না৷ ॥৫॥ 

অত্যন্ত প্রাকৃত লোকেব! বলে-যিনি পিতৃলোকে রাজ্যশাসন করেন এবং যিনি 
ধান্সিকদিগের মঙ্গল আব অধান্মিকদিগেব অমঙ্গল বিধান কবেন, সেই যমই মৃত্যু | 
বাস্তবিকপক্ষে যম-মৃত্যু নহেন, অজ্ঞানই মৃত্যু এবং নিজের ব্রন্মজ্ঞানসাধ্য যুক্তিই 
অমৃত্যু1৬। 

(৬)-""অথীবসন্নমমূতম্__পি,***আত্মাবসন্গমন্থতম্-_বা ব বা। 



৪০৬ মহাভাবতে উদ্যোগ- 

অন্যাদেশানিঃসরতে নরাণাং ক্রোধঃ প্রমাদে। মোহরূপশ্চ মৃত্যুঃ | 

তহ্ং গতেনৈব চরন্ বিমার্গান্ ন চাত্মনো যোগমুপৈতি কম্চিৎ ॥৭। 

ভাব্তকৌমুদী 
অথ পিতৃলোকশান্তা পুরুষো যম, মৃত্যুশ্চ দেহিদেহযোঃ নব্বন্ধধবংদ ইত্যনযোরভেদে! 

নোপপদ্ভতে। কিন্তু শান্তর্ষমন্ত শাসনান্ম.ত্যুঃ প্রবর্তৃতে ইত্যাশয়েন মতান্তরমাহ--অস্তেতি। অন্ত 
যমস্ত, আদেশাৎ কর্মানুদাবেণ শাসনাৎ্, নবাণামিত্যুপলক্গণং প্রাণিমাত্রশ্তৈব, ক্রোধঃ, প্রমাদো- 
ইনবধানতা, মোহরপশ্চিরবৈচিত্ত্যলক্ষণে। মৃত্যুন্চ, নিঃসবতে বিচরতি। তহি ক্রোধাঁদি- 
বিহীনে। নবঃ কথং ন মৃচ্যত ইত্যাহ--অহমিতি । কিঞ্চ কশ্চিদজ্ঞানী নবঃ, অহং গতেন 

অহস্ভাবং প্রাণ্ধেন অহস্কাবেণৈব, বিমার্গান্ তত্বজ্নেতবপথান্ চবন্ সন্, আত্মনো যোগং 
মুক্তিং নোপৈতি ॥৭ 

ভাবতভাবদীপঃ 

্রদ্মণি চর্য্া আত্মান্দন্ধান নিবস্তাথিলকল্পনাজালম্ অমতং মোক্ষহেতুঃ, যোগিনাং যমভষং 

নাস্তীত্যর্ঘঃ। "ন তন্ত বোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ” ইতি শ্রতেঃ। নম কল্পিতন্ত যমন্ত 
মুগজলাদেরিবার্থক্রিযাকাবিত্বং ন যুক্তমত আহ-_পিতুলোক ইতি। যাদৃশে! যজ্ঞস্তাদৃশো 

বলিরিতি স্ভাষেন আত্মনি কষ্পিতগরুডভাবস্ত বিষনিবর্তকত্ববৎ তত্রাপ্যর্থক্রিযাকারিত্ব- 
মন্তীতি ভাবঃ। অত্র যুকিমাহ--শিব ইতি। শীতোফাদিবদেকশ্মিন পত্যস্ত বিরুদ্ধ 

ধর্মদবযস্ত।সম্ভবাৎ্ তশ্মিত্েষ শিবতাঁশিবত্বে বজ্জাং সর্পদগাদিবৎ, কল্পিতে ইত্যর্থঃ 1৬ 
অন্তেতি। অন্ত যমন্ত আদেশাদাজ্ঞাাত; ক্রোধাদিবপো মৃতুরবণহেতুনিঃমবতি উত্তবতি, 
অত্র যথাজ্ঞানাভিমানিনী দেবতা যম: এবং ক্রোধাগ্ভভিমানিন্তোইপি দেবতা যমন্ত দান- 

ভূতাঃ সম্তীত্যধিদৈবমর্থঃ। অধ্যাত্মন্ত অজ্ঞানাদেব ক্রোধাদয় উত্ভবস্তি ততো! অ্রিযত 
ইত্যর্ঘ। নন যগ্থাত্বাবাসমজ্ঞানং তহি তৎ আত্মনঃ পৃথকৃসিদ্ধমপৃথকৃসিদ্বং বা, অন্তে 

মুানামপি পুবর্বন্ধাপত্তিঃ। আছে সাংখ্যগ্রকৃতিবন্তদনাশাপতিবিত্যাশ্ক্য মৃত্যু বিশিনটি_ 
নরাণাম্ অহঙ্গতেনৈব বিমার্গান্ চরন্লিতি। জীবানাং যোহহঙ্কারন্তেন সহ গভং গমনম্ 

অহঙ্কারমাহিত্য. তেন বিমার্গান্ মার্গান্ অনাত্মগান্ চরন্ বিষষান্ ভূপ্ধান ইত্যর্ঘঃ। 
মুক্তৌ অজ্ঞানাশ্রয়স্ত অহমর্থন্ত চিদাভাসম্ত নষ্টতবাৎ ন ভদ্ধাদাত্বনঃ সকাশাদজ্ঞানং পুনুরুদেতি 
নাপি পৃথগবতিষ্ঠত ইতি ভাবঃ। নম নুযুগ্তাবহস্কারলযোংপি দৃষ্তত ইত্যত আহ-ন 
চেতি। তদানীমপি হুক্ম্তাহ্মর্থস্ত সন্বারন কশ্চিৎ জ্ঞানং বিনা আত্মযোগম্ উপৈতি স্বং 

রূপং প্রাপ্সোতীত্যর্ঘঃ। অতোহহস্কারনাশাৎ প্রাক আত্মনঃ ক্রোধাদিরূপ্ত মৃত্যোরুদযো 

যুজ্যত এবেত্যর্থ। আহ্াাদেষ ইতি পাঠে আন্তেৎশ্মিনিত্যাশ্মজ্ঞানস্তাধিষ্ঠানম্ অহঙ্কার- 

অপব লোকেরা বলে--বমেব আদেশে মানুষেব ক্রোধ, অনবধানত এবং 
চিরাচৈতন্যপ মৃত্যু বিচব্ণ কবে; আর অজ্ঞানী লোকের৷ অহঙ্কারের প্রভাবে 

বিপথে বিচরণ করিতে থাকায় মুক্তিলাভ কবে না ॥৭॥ 

(৭) আন্তাদেয নিঃসরতে-_ইত্যাচাধ্যধূতঃ পাঠ:-”লোভরপশচ মৃত্যুঃ_বা ব রা নি। 



পর্ববণি ঘিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৪০৭ 

তে মোহিতাস্তদ্শে বর্তমান! ইতঃ প্রেতান্তত্র পুনঃ পতন্তি। 

ততস্তান্ দেবা অনুবিপ্নবন্তে অতো! মৃত্যুর্রণাখ্যামুপৈতি 1৮1 

কর্মোদষে কর্মমীফলানুবাগাস্তত্রান্ু তে যাস্তি ন তবস্তি মৃত্যু । 

সদর্থযোগানবগ্মাহ, সমন্তাৎ প্রবর্ততে ভোগযোগেন দেহী ॥৯ 
শিরা উঠ আপ কি 

শি প্র 

ভারতকৌমুদী 
দবাত্যামজ্জানিনোহবস্থামাহ--ত ইতি। তত্তাহঙ্কাবস্ত বশে বর্তমানা% অতএব কামার্দিভি- 

স্নোহিতাঃ, তে নবাঃ, ইতঃ অন্মাল্লোকাৎ, তত্র পবলোকে, প্রেতা গতাঃ সন্তঃ, তত্র যথাকালং 

স্িত্বা পুনস্ততোহপি পতস্তি। ততশ্চ দেবা ইন্জিষাঁণি, তাঁন্ নবান্, অনুবিপ্লবন্তে পুনরপ্যাশরয়স্তি। 

অতঃ পূর্ববদেহে প্রীণত্যাগাৎ, মৃত্যুঃ, মবণাখ্যাং মবণমংজ্ঞামুপৈতি, “মৃঙ, প্রীণত্যাগে” ইতি 

ধাত্ব্ধানুসারাদিতি ভাবঃ 1৮ 
কর্মেতি। আত্মনৈব বিধানেন সদদন্ৃভষব্ধপস্তৈব কর্ণ উদয়ে আবিতাবে সতি, তন্তৎকর্শ- 

ফলেযু বর্াদিষু অন্থরাঁগো! যেষাং তে তাদৃশাঃ, তে নবা অনু দেহত্যাগাৎ গবমূ, সদসৎকর্মান- 
সারেণ তত্র ত্বর্গে নবকে বা! যান্তিঃ কিন্তু তত্রাপি মৃত্যুষঞজ্জানম, ন তরস্তি নাতিক্রামস্তি, তত্র 

তছুপাযাভাবাদিত্যাশযঃ | কিঞ্চ দেহী জীব:, সবর্থে ব্রদ্ষণি যোগে যন্মাৎ তৎ সদর্থযোগং 

তত্বজ্ঞানং তশ্ত অনবগমাৎ অলাভাৎ্, ভোগন্ত ঘোগেন স্বন্ধেন, সমন্তাৎ স্থরনবতি্ধ্যগযোনিযু 

প্রবর্ততে। এতঘিষয় এব চোক্তম্--ভূত্বা ভূত্বা গ্রলীযতে” ইতি 171 

ভারতভাবদীপঃ 
সম্মান্লিঃদরত ইতি পূর্ববব্॥৭| দ্মাত্মযোগাভাবে দৌষমাহ-তে ইতি। তে নবাঃ 

মোহিতাঃ ক্রোধাদিভিবিতি শেষঃ। তদ্ষশে ক্রোধাদ্িবপস্ত মৃত্যোর্বশে বর্তমানাঃ সম্তঃ 

ইতোহম্মাক্লে/কাঁৎ প্রেতাঃ গতাঃ সন্তঃ তত্র ঘমলোকে পুনরিত্যসকর্গমনস্থচনার্ঘস্, পতস্তি 
গচ্ছন্তি নরকাদাবিতি শেষঃ। ততত্তান তত্র গতান্ অন্ধ দেবা ইন্দরিষাণি প্রবন্তে 
তত্রেব গচ্ছস্তি। “তসুতক্রামন্তং প্রাণৌহন্তক্রামতি প্রাণমনূতক্রামন্তং সর্ব প্রাণা অনৃত- 
ক্রামস্তি” ইতি শ্রতেঃ। "মুঙ, প্রাণত্যাগে” ইত্যন্শীসনাচ্চ মৃত্যুরজ্ঞানং মরণসংজ্ঞামপি 
ল্ভতে। অয়ং ভাঁক-_“মৃত্যুরত্যন্তবিস্থৃতি”রিতি স্মতেরজ্ঞানং প্রত্যগানন্দবিম্মাবকত্বেন 
যমশ্চ প্রত্যকৃত্বেন গৃহীতশ্ত দেহম্ত চ বিস্মীরকত্বেন সাম্যাৎ ছষমপি মৃত্যুশব্িতম্। 
তথ! চ-+ঘুখ্যে সৃত্যুবজ্ঞানং গৌণ! যম” ইতি ॥৮ নন প্রাউমরণান্ম ত্যুতয়ং মৃতশ্ত তু 

কতকৃতাতৈবান্তীত্যাশঙ্ক্যাহ-_কর্দোদয ইতি। ভোগপ্রদন্ত কর্মণ উদষে সতি কর্নফল- 

সেই মানুষেব। 'অহঙ্কাবেৰ অধীনে থাকিয়া, কামাদিদ্বাবা মোহিত হইব, প্রাণ- 
ত্যাগ কবিয়া, এই লোক হইতে পবলোকে যাইযা, আবার সে স্থান হইতে পতিত 
হয়। তাহাব পব আঁবাব ইন্জ্িয়গলি তাহাদিগকে আশ্রয় কৰে ; অতএব পূর্ব্দেহে 
গ্রাণত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া! মৃত্যু “মবণ'-নাম প্রাপ্ত হয ॥৮॥ ১8981583855858923588588515085445549 বিরিয়ানির 

(৮)*-*ততত্তং দেবা অন্পবিপ্রবন্তে ততো মৃত্যু মরণাদত্যপৈতি--ইত্যাচা্যযতঃ পাঠ:। 
(») কর্দোদষে কর্মফলাহুগান্তে--পি। 

» তি পতল 



8০৮ মহাভারতে উদ্যোগ- 

তদ্বৈ মহামোহ্নমিন্্রিয়াণাং মিথ্যার্থযোগেহম্ত গতিহি নিত্যা। 
মিথ্যার্থযোগাভিহতাস্তবাত্মা ম্মরন্ন,পাস্তে বিষযান্ সমন্তা ॥১০] 

শি শপ পপ আপ সপ সস 

ৃ ভাঁবতকৌমুদী 
সংসারকাবণমাহ--তদিতি। হন্্রিয়াণাং তৎসভাব্যমানং শবাদিবিষয়েযু প্রবর্তনম, অন্ত 

জীবন্ত মহাঁমোহনস্ অতীবরাগজনকমূ। তেন হি মিথ্যার্থেযু অবান্তবেষু এবাদিবিষযেযু 
যোগে সম্বন্ধে সতি, অন্ত জীবন্ত, গতিঃ সংসারঃ পুনঃ পুনর্জন্মমরণে ইত্যর্থঃ নিত্যা হি 
গ্রবৈবঃ তত্বজ্ঞানাভাবেন মুক্যযভাবাদিত্যাশয়ঃ। কুতন্তত্জ্ঞানাভাব ইত্যাহ-_মিথ্যেতি। 

মিথ্যার্থযোগেন তেনৈব শব্বাস্ঘবাস্তববিষষসক্থঘ্ধেনে অভিহতো! বাস্তবিকবিষষান্গন্ধাননিবর্তক- 

তয়! কলুধীরুতঃ অস্তবাত্ব। মনে! যন্ত স তাদুশো! জীবঃ, সমস্তাৎ সর্ববাহ্ন দিচ্ছু, বিষয়ান্ 

ইন্দরিয়ভোগ্যানবাস্তবান্ শব্ধাদীন্ ম্মবন্, উপান্তে তানেব সেবতে , ন তু বাস্তবং পবমাত্মানমিতি 
ভাঁবঃ ১০ 

ভার্তভাবদীপঃ 

ভোগেহম্থরাগো৷ যেষাং তে তথাভূতাঃ তত্র হ্বর্গাদৌ অন্যান্তি ভোগবাসনয়া পূর্ববদেহ, 
ত্যন্া গচ্ছস্তি অতে৷ মৃত্যুং ন তরস্তি দেহনাশমাত্রেণ ন মৃচ্যন্ত ইত্যর্থঃ | তথা চ শ্রুতিঃ__ 
“যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনথত্তেহস্তীত্যেকে নাষমন্তীতি চৈকে” ইতি মৃতন্তাস্তিত্বানস্তিতবে 

উপক্ষিপ্য “যোনিমন্তে প্রপন্তত্তে শরীবত্বায় দেহিনঃ | স্থাণুয়ন্তেছচ্দংযস্তি যথাকর্ণ যথা- 
শ্রতম্।” ইতি অন্তীত্যেবোপলন্ধব্য ইতি চাস্তিত্বং দেহান্তরগ্রাপ্তিং চাহ। অন্র হেতুঃ-- 

সদর্থেতি। সৎ ব্রদ্ম তত্প্রাপ্তার্থো যোগঃ সদর্থযোগঃ যমাগপটাঙ্গোপেতঃ ততন্তানবগমা- 
দলাভাৎ সম্মতাৎ উর্দাধন্তি্যগযোনিযু ভোগযোগেন ভোগলিগ্সষা দেহী দেহাঁভিমানী 
প্রবর্ততে |৯॥ ভোগমেব নিন্দতি-তদা ইতি। যৎ অন্য পুংনঃ মিথ্যাতৃতেযু অর্থেষু 
শববাদিবিষষেধু যোগো! রাগন্তদর্থং গতিঃ প্রবৃত্তিঃ নিত্য! শ্বাভাবিকী তদেব ইন্দ্রিযাণাং 
মহামোহনম্। অর্থানাং মিথ্যাত্বং সম্বল্পকতত্বাৎ, যদাহাক্ষপাদঃ_-“দোষনিমিতং রূপাদয়ো 
বিষয়াঃ সন্কল্পকৃতা” ইতি। দৌষো রাগাদিঃ মিথ্যার্থযোগেন বিষষসঙ্গেনে অভিহতান্ত- 
রাত্মা ব্যথিতচিত্তঃ সন্ বিষয়ান্ ল্মরন্ ল্মবণপূরব্বকম্ উপাস্তে, হেতে৷ শতৃগ্রত্যযঃ ৷ ম্মরণমেব 

ইহজন্মে কর্ম কব! হইলে, সেই কর্মফললাভেব অনুরাগী মান্ুষেব! দেহত্যাগেব 
পব কর্ম অনুসারে ত্বর্গে বা নরকে গমন কবে ; কিন্তু সেখানেও অজ্ঞান অতিক্রম 

করিতে পারে ন!; কিন্তু জীব তত্বজ্ঞান লাভ কবিতে ন! পাঁবায় ভোগসম্বন্ধ থাকে 
বলিয়৷ কর্মানুলাবে নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে ॥৯॥ 

শব, স্পর্শ, বপ, রস ও গন্ধ--এই বিষষগুলিতে ইন্দ্িয়গুলি যে প্রবৃত্ত হয়, সেই 

প্রবৃত্িই উক্ত শব্দপ্রভৃতি বিষয় ভোগ কবিবার জন্য জীবের অনুরাগ উৎপাদন 
করেঃ তাহাতেই সেই মিথ্যাপদার্থগুলিব সঙ্গে জীবেব সম্বন্ধ হইতে 

(১*)--মিথ্যার্থযোগম্ত-_বা বরা নি। 



পর্ববাণি ঘ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। ৪০৯ 

অভিষ্যা বৈ প্রথমং হন্তি চৈনং কামক্রোধৌ গৃহ চৈনঞ্চ পশ্চা। 

এতান্ বালান্ মৃত্যবে প্রাপয়ন্তি ধীরাস্ত ধৈর্য্যেণ তরন্তি মৃত্যুম্ ॥৯১॥ 

সোহতিথ্যায়ননূৎপতিতান্ নিহ্যাদনাদরেণা প্রতিবুধ্যমানঃ| 
নৈনং মৃত্যুত্যুরিবাতি ভূত্ব! এবং বিদ্বান্ যে বিনিহস্তি কামান্ ॥১২॥ 

_. ভাবতকৌমুদী 

মিথ্যার্ঘযোগে ক্রমমাহ-_অভিধ্যেতি । অভিধ্যা বৈ শব্বাস্তবাস্তববিষয়চিন্তনমেব করত, এনং 

জীবম্, প্রথমং হস্তি জন্মমরণযাতনাজনকতষা বিনাশয়তি। পশ্চাদনস্তবঞ্চ, কামক্রোযো 
তদদভিধ্যানিবন্ধনো বিষয়ভোগাভিলাষরূপঃ কামঃ, তথ্প্রতিবন্ধকেযু জিঘাংসারূপঃ ক্রোধস্চ, এনং 

জীবম, গৃহ্ বলাদাদীয়, হত ইতি শেষঃ। তৎ্পবঞ্চ তে অভিধ্যাকামক্রোধাস্্য এব মিলিত্বা, 

এতাঁন্ বালান্ মূর্থান, মৃত্যবে, প্রাপথযস্তি প্রেরযস্তি। কিন্তু ধিষং বান্তি আদদত ইতি 

ধীবান্তত্বজ্ঞানিনঃ ধৈর্যযেণ হবত্বতবজ্ঞানেনৈব, মৃত্যুমূ, তবস্তি অতিক্রামস্তি, “তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যু- 

মেতি নান্তাঃ পন্থা! বিছ্াতেহ্যনায়” ইতি শ্রুতেবিত্যাশযঃ 1১১॥ 

ধীরাণাং মৃত্যুতরণপ্রকারমাহ--ম ইতি। স ধীবগণঃ, অভিধ্যায়ন্ সর্বদা পরমাত্মানমেব 

চিন্তয়ন্, অনাদরেণ অবজ্ঞা অপ্রতিবৃধ্যমান উপস্থিতানপি শ্রক্চন্দনবনিতাধিবিষযাঁন্ অজানন্ 

সন্, উৎপতিতাঁন্ উপস্থিতান্ তাঁন্ বিষযান্, নিহন্তাৎ পবিত্যজেৎ। যে! বিদ্বান্ জ্ঞানী, 

ভাবতভাবদীপঃ 

বিষযোপাসন|হেতুবতন্তেষাং বিম্মরণমেব কর্তব্যমিত্যর্থঃ ॥১*। তত্ম্মবণে দোষমাহ-_ 

অভিধ্যেতি। অভিধ্যা বিষয়ম্মরণং প্রথমম্। ততঃ কামস্তত্্রীধ্যভিলাষঃ, কেনচিন্নিমিত্তেন 

তৎপ্রতিহতৌ ক্রোধ, এতে অভিধ্যাদৃযঃ এবংক্রমেণ বাঁলান্ অজিতচিত্তান্ মৃত্যবে মোহায 
প্রাপযন্তি। যে তু ধীরাঃ জিতচিত্তাঃ নিফামান্তে মৃত্যুং তরস্তি। পাঠাস্তরে ধর্দং যোগা- 
ভ্যাসং চরস্তি 1১১ সূ ইতি। স্ মৃত্যুতরণকামঃ যোগী বা অভিধ্যাঘন্ আত্মানং চিন্তয়ন্ 

থাকে এবং সেই কাবণেই জীবে জন্ম ও মরণ নিয়মিতভাবে চলিতেছে । নেই 
মায়াকল্লিত মিথ/পদার্থগুলিব সঙ্গে অনববত সংশ্রব হইতে থাকায় জীবেব মন দৃষিত 
হইয়া যায়ঃ তাহাতেই জীব সকল দিকের বিষয়গুলি "্মবণ করিতে থাকিষ! সেই- 
গুলিরই সেবা করে; (কিন্তু পবব্রহ্ষমেব সেবা কবে না ) ॥১০॥ 

প্রথমে উক্ত বিষয়গুলির চিন্তাই জীবকে বিনষ্ট কবে ; তাহার পব কাম ও ক্রোধ 
₹ ন্মির়া। জীবকে আক্রমণ কবিয়া তাহাকে অধঃপাতেব দিকে চালায় ; তৎপরে সেই 
বিষয়চিন্তা, কাম ও ক্রোঁধ-_এই তিনট! মিলিত হইয়। সেই জীবকে মৃত্যুর দিকে 
প্রেরণ করে ; আর জ্ঞানীবা আপনাদেব তত্বজ্ঞানেব প্রভাবে সে মৃত্যুকে অতিক্রম 
কবেন ॥১১॥ 78886 তা নর িটিিরোরাররারদার 

(১১)*"হত্তি লোৌকান্_বা ব বা নি। ১২) যোহভিথ্যায়ন.পতিষন্ নিহচ্তাদনা- 
চারেণাপ্রতিবুধ্যমানঃ। স বৈ মৃত্যু 1 হোবং যোহ 5 হি ৃত্যুবিবাত্তি ভূত্বা হেবং বি্বান্ যোহভিহস্তীতি কামান্ ॥ 

উদ্যোগ-৫২ (১৪) 



৪৯০ ও মহাভারতে, উদ্যোগ- 

কামানুমাবী পুরুষঃ কামাননু বিনশ্ঠতি। 
কামান্ ব্যুদস্ত ধুনুতে য কিঞ্চিৎ পুরুযো রজঃ ॥১৩।॥ 

দেহোহপ্রকাশে ভূতানাং নরকো হযং প্রদৃগ্ঠতে | 
মুহৃন্ত ইব ধাবস্তি গচ্ছন্তঃ শ্বমুন্মুখাঃ ॥১৪॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
এবমনেন প্রকারেণ, কামান্ কাম্যবি্ষষান্ শ্রকৃচন্দনবনিতাদদীন্, বিনিহত্তি বিশেষেণ নিঃশেষেণ 

চ পবিত্জতি, এনং বিদ্বাংসম, মৃত্যুঃ প্রাপক: প্রমাদঃ অজ্ঞানমিতি যাবৎ, মৃত্যুর্ধম ইব ভূত, 
ন অত্তিন ভন্গযতি নাক্রামতীত্যর্থঃ, অবা্তববিষযমন্বন্ধীভাবাদিতি ভাবঃ। তথ চোক্তম_- 

“বিষষগ্রতিসংহাবং যঃ কবোতি বিবেকতঃ। মৃত্যোমু্তুবিতি খ্যাতঃ স বিদ্বানাত্মবিৎ 
কবিঃ 0৮ ॥১২| 

অজ্ঞানিনাং কামাম্সাবেণ সংসাবে জানিনাঞ্চ কামপরিহাবেণ মুভো প্রকাবমাহ-_কামেতি। 
কাম্যন্ত ইতি কামাঃ শ্রক্ন্দনবনিতাদযঃ তানমসবতি তত্তপ্তোগেষু প্রবর্তত ইতি কামানুসাবী 
পুরুষঃ, কামান্ অঙ্গ তান্ কাম্যবিষয়ান্ লক্ষ্টীরুত্যৈব, বিনগ্ততি ম্যিতে পুনর্জাযতে চ ১ বিষষ- 
নধন্ধনির্বদ্ধেন তদ্িষযসন্দ্ধশ্তৈব প্রোব্যাদিত্যাশধঃ। অয়মেব সংসাবঃ| পুরুষো জ্ঞানী জনস্ত, 
কামান্ তান্ শ্রক্চন্দন|দিবিবযান্, বুদস্ত অবাস্তবৃদ্ধা বিশেষেণ পবিহাঁয, যৎ কিঞ্চদিপি, 
বজঃ জন্মমরণাদিছুখম্ ধুন্ুতে পবিহবতি, পবমাত্মঘবন্ধনির্বদ্ধেন তৎসঘন্ধন্ৈধ এঞ্ব্তর়া মুক্তি- 
লাভাদিতি ভাবঃ ॥১৩। 

ভাবতভাবদীপঃ 
উৎপাততাঁন্ কামানেব নিহন্যা। হুননোপাষমাহ-__-অনাদবেণ তুচ্ছত্ববুদ্ধা পথি পতিত- 

তৃণবৎ স্ত্যাদীন্ প্রাপ্তানপি অপ্রতিবুধ্যমানঃ অচিস্তযন্। য এবং বিদ্বান ভূত্বা কামাম্সি- 

হস্তি এনং পুকধং মৃত্যুবজ্ঞানং মৃত্যুবিব যম ইব নাত্তি ন গ্রাসতে, নিদ্ধামস্ত মৃত্যুভষং 

নাস্তীত্যর্থ; ॥১,॥ সকামং নিন্দতি__কামানুসাবীতি। বিষযার্থো বিষষমঙ্বিনশ্তাতি, 

যথোক্তম্--“কুবঙ্বমাতদ্পতন্বতৃঙ্গমীনা হতাঃ পঞ্চভিবেব পঞ্চ” ইতি। ফলিতমাহ -কামা- 
নিতি। বিষষীংস্ত্যত্বী বজেো৷ ছুঃখকপং যখকিঞ্চিৎ সর্বং ধুন্ধতে নাশষতি ॥১৩1 বিপক্ষে 

সেই জ্ঞানিগণ সর্বদা পরমাত্মাৰ চিন্তা! কবিতে থাকিয৷ অবজ্ঞাপূর্ধবক কামা- 
বন্তগুলিব প্রতি দৃক্পাত ন! কবিয়া সেগুলিকে পবিত্যাগ করেন। বে জ্ঞানী এই- 
ভাবে কাম্যবস্তগুলিকে পবিত্যাগ কবেন, তাহাকে অজ্ঞান আসিয়া যমেৰ ন্যায 

হইয| আক্রমণ কবিতে পাবে না ॥১২॥ 

আব যে লোক কাম্যবস্তবই অনুসবণ কবে, সে লোক সেই কাম্যবন্ত ভোগ 

কবিতে থাকিযাই বিনষ্ট হব (এবং আবাব সেই কাম্যবস্ত ভোগ কবিবাঁব জন্যই 
জন্ম গ্রহণ কবে); কিন্তু জ্ঞানী লোক সেই কাম্যবস্তগুলি বিশেষভাবে পবিত্যাগ 

কবিবা, যে কিছু দুঃখ আছে, তাহা বর্জন কবেন ॥১৩। টু 

(১৪) তমোত্প্রবাশঃগৃহ্ন্ভ ইব ধাবন্তি গচ্ছন্তঃ শ্বত্রবৎ স্থখম্ন পি, তমোইপ্রকাশঃ** 

শবত্রবৎ হুখম_বা বরা। 



পর্ববণি দ্বিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৪১১ 

অমুঢবৃভেঃ পুকষস্তেহ কুর্ধ্যাৎ কিং বৈ সবত্যস্তর্ণ ইবান্তয সপ 

সক্রোধলোভো৷ মোহবানতুরাত্মা স বৈ মৃত্যুস্্চ্ছবীরে য এবঃ ॥১৫। 

ভবতকৌমুদী 
বিষযান্তববৎ কাঁমবিষন্বীভূতগ ঘেহ্তাপি হেষত্বমেবাহ--দেহ হাঁত। অয়্ং ভূতানাং 

প্রানিনাং দেহ, অপ্রকাশে। নরকর্ধপেণীগ্রকটন্বরাপোহপি নরক এব প্রদৃগ্ঠতে, স্বণিতত্রব্য- 

ূর্ণতবাদ্িতি ভাব । তথা চ ব্যাম-_“স্থানাদীজীদুপই্ভানিন্ন্বানিখনাদপি। কাধমাধেষ- 

শৌচত্বাৎ পণ্তিত৷ হুণুচিং বিছুঃ॥৮ তথাপি তু মূহস্তো বিষযভোগলালসষা বিরুতচিত্তা: 

হথবাপানাদিন! মগ্ধান্চ, উন্মুখ! উৎ্পথবন্তিন উর্দবদনাশ্চ, গচ্ছন্তো৷ জনা, স্বত্রং গর্তমিব, অশ্তৈব 

দেহন্ত স্ুখসম্পাদনাষ ধাবস্তি। অতো ধিগজ্ঞানিনাং ব্যবহাবমিত্যাশয়ঃ (১৪। 

পক্ষান্তবে জ্ঞানিনং প্রশংসতি_-অমূঢ়েতি। ইহ জগতি, অমৃঢা সৃচঢাসংহষ্টাবৃত্তি্যবহাবো 

ষন্ত তন্ত জ্ঞানিন ইত্যর্থ, অস্ত পুরুষস্ত সঘন্ে, তৃণানামঘমিতি ভার্ণভূণনিন্মিতঃ সর্প ইব, 

মৃত্যুমঃ, কিং কুর্ঘ]াৎ অপি তু কিমপি নেতার্থঃ, তার্ণসর্পন্তেৰ তন্ড ম্ৃত্যোবপি মাধিকত্বাদদিতি 

ভাঁক। কিঞণ ত্বচ্ছরীরে, য এবঃ, ক্রোধলোভাভ্যা. সহেতি সক্রোধলোভঃ। মোহবাংস্চ অন্ত- 

রাত্মা। অন্তঃকরণং বিদ্ধতে, স বৈ স্ এব মৃত্যুমুত্যুটক:। জ্ঞানিনাবেদৃশোহস্তরাত্মা ন 

ভবতীতি ন তেথাং মৃত্যুরিত্যাশষঃ ॥- ৫ 
ভারতভাবদীপঃ 

দোধমাহ--তম ইতি । অপং কামঃ ভূতানাং তম: অজ্জানং তথকাঁধ্যকরত্বাৎ যতঃ অপ্রকাশো 
নান্তি প্রকাশো। বিষযবিবেকে। ঘশ্মিন স তথা, অতএব নবকবদ্ুঃখদঃ। এতদেবাহ-__ 
মুহ্ম্ত ইতি। যথ মৃহ্ন্তো মদিরামত্তাঃ। গৃহ্ন্ত ইতি পাঠে গ্রহগৃহীতীঃ, পথি গচ্ছন্তঃ 

শ্ব্বৎ গর্তযুক্তং দেশং ধাবস্তি, তথা কামিনং সংসারে বর্তমান স্ুখং নুখপ্রদ্ৎ ভাষ্যার্ি 

প্রতি ধাবস্তা ত্যর্থ; ॥১৪।॥ অমৃঢ্বৃত্তেঃ কামেনানভিভূতচিত্তন্ত পুংসস্ত তৃণময়ব্যাদ্রবৎ মৃত্যুর্ষমঃ 

কিং কুধ্যান্ধ কিমপীত্যর্ঘঃ। য্মাদেখ তস্মাৎ অন্ত কামস্ত আধুং জীবনং মৃনাজ্ঞানং নিণু'দন্ 
অপনেষ্কন্ অন্তৎ কিঞ্চিৎ, কাম্যমানং স্র্যাদিকম্ অমন্তমানঃ অগণয্বন্ নাধীযাত ন ম্মবেৎ। 
তুচ্ছত্বুদধ্যা। বি্ষয়বিল্মবণমেব কামমূলোচ্ছেদহেতুবিত্যর্ঘঃ। যাহ বসিষ্টঃ--“্রমশ্ত জাগত- 
স্াম্ত জাতন্তাকাশবর্ণব্। অপুনংস্মরণং মন্যে সাধো বিল্মবণৎ বরম্। তথাপি তব ন 

প্রাণগণেব এই দেহগুলি অপ্রকাশিতন্বূপ নবকই দেখা বায়। তথাপি 

বিকৃতচিত্ত ও উদ্ধবধন লোকের গমন করিতে থাকিয়া যেমন গর্ভেব দিকে ধাবিত 

হয়, সেইরূপ বিবয়মুগ্ধ ও উৎপ্থবর্ত! লোকের! সংসারে প্রবৃত্ত হইয়া এই দেহেরই 
নুখসম্পাদনেব জন্য ধাবিত হয় ॥১৪॥ 

কিন্ত এই জগতে তৃ্ণনশ্মিত সর্প যেমন কাহারও কিছু করিতে পারে না, 

(১৫)-*-তার্থ ইবান্ত ব্যাং অমন্তমান: ক্ষত্রিখ | কিছিছ্তন্নাধীযাত নিরুদ্লিবান্ত চাষুঃ। 
ন ক্রোধলোভৌ-_ঝ৷ ব রা»..*মৃত্যু্ার্ণ ইবাশ্ ব্যাপ্রঃ। অমন্থমানঃ ক্ষত্রিব ! কিকিছ্ক্লাধীযতে 
তার্ণ ইবাস্ত সর্প:। ক্রোধাল্লোভান্সোহতযাস্তবাত্মা-_নি শ। 



৪১২ মহাভারতে উদ্যোগ- 

এবং মৃত্যুং জায়মানং বিদিত্ব! জ্ঞানেন তিষ্ঠন্ ন বিভেতি মৃত্যোঃ | 
বিনশ্টাতে বিষযে তস্থ সৃত্যুম্বত্যোর্যথ! বিষয়ং প্রাপ্য মর্ভ্যঃ 1১৬ 

ধতরাষ্ট্র উবাচ । 
যানেবাহুবিজ্যয। সাধুলোকান্ দ্বিজাতীনাং পুণ্যতমান্ দনাতনান্। 
তেষাং পরার্থং কথযস্তীহ বেদা এতদ্িদ্বান্ নৈতি কথং নু কণ্ম ॥১৭॥ 

ভাবতকৌমুদী 
অথ কন্তহি তন্ম.ত্যুতবণৌপায় ইত্যাহ-_-এবমিতি। মৃত্যুম্। এবমনেন প্রকারেণ কামাদি- 

সন্তাবেন জামানং বিদিত্বা, জ্ঞানেন ব্ন্বজ্ঞানাবলম্বনেন তিষঠন্ পুরষঃ, মৃত্যোর্ন বিভেতি। 
উক্তার্থে যুক্তিমাহ-_বিনশ্তত ইতি। মর্্যো মরণধর্শা প্রাণী যথা কামাস্তশ্রয়েণ মৃত্যোবিষষং 

প্রাপ্য গোঁচবতাং গন্বা, বিনগ্ততে বিনগ্ঠতি , তথা মৃত্যুবপি, তন্ত জ্ঞানিনো বিষয়ে, বিনশ্তাতে 
অদৃন্ঠস্তিষ্ঠতি ৷ অত্রাযমাঁশষঃ-_কামাদিসভীবে দ্ৃত্যু্ভাবে। ত্রদ্ষজঞানন্ত চাসন্তাঝ', কামাগ্সন্ভাবে 

তু ব্রহষজ্ঞানন্ত সন্ভাবো! মৃত্যোশ্চাসন্তাীৰ ইতি। অত্রার্থে শ্রুতিরপি “আননং ব্রন্ধণে। বিদবান্ ন 
'বিভেভি কুতশ্চন” 1১৬ 

পুনঃ পুনরুচামানে জ্ঞানপ্রাধান্তে সম্দিহানঃ পৃচ্ছতি_যাঁনিতি। ইজ্যয়! যাগাদিনা, থিজাঁ- 
তীনাং স্যন্বে, যানেব পুণ্যতমান্ জনাতনাঁন্ স্থাধিনশ্চ সাধুলোকান্ ব্রশ্মলোকাদিপ্ানীঃ 
আহর্বেদবিদো! ক্রবস্তিঃ তেষাং লোকানাম্, পরার্থং শ্রেষ্টোদেশ্ঠতাঁঞচ, বেদ! অপি ইহ কথযস্তি 
“অপাম সোমমমৃতা! অভূম” ইত্যারিন বাঁক্যেন ঘোষযস্তি। এতৎ যাগাদিকর্খণামীদৃশং ফলম, 

ভারতভাবদীপঃ 

বাসথ্যং সর্বববিন্মবণীদৃতে 8৮ ইতি চ॥১৫॥ যমং স্বেকে ইত্যত্র আত্মাবসন্নমিতি যমোহপ্যানি 
কল্পিত ইত্যুকতং তদ্ব্যাচষ্টে-স ক্রোধলোভাঁবিতি। যন্তচ্ছরীবে এবঃ অহংপ্রত্যয় বিষয়ঃ 
অন্তরাত্মা বাহাত্মানং শবীবমপেক্ষ্য আস্তরঃ চিদ্দচিদ্গ্রস্থিরপো! জীবঃ স মোহবান্ অতশ্মিং 
সদবুদ্িমমোহঃ অনাত্মনি দেহাদাবাত্বুদ্ধিবিপধ্যযরূপং জ্ঞানৎ তথান্ ক্রোধলোভমৃত্যুক্ধপো 
ভবতি। শ্বকনলিকান্ায়েন শ্বযং বন্ধহীনোহপি অজ্ঞানাৎ শ্বাত্মানং ব্দ্ধং মন্যাতে তেন 
কামার্দিবশে! ভবতীত্যর্থঃ। উপসংহবতি--এবমিতি। জাষমানং মোহাদিতি শেষঃ। 

মোহবিরোধিনি জ্ঞানে তিষনিষ্ঠাবান্ যমান্ন বিভেতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ-_বিষষে গোচরে তন্ত 

জ্ঞানশ্ত মৃত্যবনধঃ বিনশ্ততে। মৃত্যোরধমন্ত, মর্ত্যঃ দেহঃ। অজ্ঞানকুতো বদ্ধো জ্ঞানেনৈব 

সেইৰপ যম জ্ঞানী পুকষেব কিছুই কবিতে পাবেন না; সুতবাং আপনাব শবীবে 
এই যে ক্রোধ, লোভ ও মোহদমন্থিত অন্তবাত্মা বহিয়াছে, ইহাই স্ৃত্যুব ঘটক ॥১৫॥ 

মৃত্যু এইভাবে (কামক্রোধাদি থাকাতে) জন্মে, ইহা জানিয়া বুদ্ধিমান লোক 
্রহ্মজ্ঞানী হইযা মৃত্যুব হস্ত হইতে পবিভ্রাণ লাভ কবেন। . কাৰণ, মানুষ যেমন 
কামাদিসন্ভাবনিবন্ধন মৃত্যুব হাতে যাইয! বিনষ্ট হয, তেমন মৃত্যুও জ্ঞানীব বিষয়ে 
পড়িয! বিনষ্ট হয” ॥১৬। 



পর্বণি দ্বিতত্বারিংশোহিধ্যায়ঃ | ৪১৩ 

সনতসুজাত উবাচ । 

এবং হ্যবিদ্বানুপযাতি তত্র তথার্থজাতঞ্চ বদন্তি বেদাঃ। 

স নেহ আয়াতি পরং পরাত্বা গ্রয়াতি মার্গেণ নিহস্তযমার্ান্ ॥১৮1 

ভারতকৌমুদী 

বিদ্বান জানন্পি জনঃ, কখং নু যাগাদিকং কর্ম, ন এতি অসষ্ঠানেন প্রাপ্ীতি। পতি চ কর্দবপে 

স্থকবোপায়ে কখং নাম দুধরো। জ্ঞানরূপোপাষ আশ্রযনীষঃ শ্যাদিত্যাশষঃ ॥১৭। 

পৃষ্সর্ঘমঙগীকৃত্যৈব বিদ্বিঘত্তেদেন সমাধত্তে এবমিতি। হে বাঁজন্| এবং হি ভবদুত্- 

প্রকারেণৈব, অবিদবান্ পরমাক্মানমজানন্ জনঃ, তত্র যাঁগাদৌ! কণ্্রণি, উপযাঁতি প্রবর্ততে। বেদীশ্চ 
- তখৈৰ অর্থজাঁতং ব্রক্ষলোকাদিপ্রান্তিসীধনতয়। যাগাদিবিষষসমূহৎ বদস্তি। তথ] শ্রুতিশ্-- 

এপ্রাজাপত্যং ব! ব্াহ্মং বেতি তু কামযমানঃ ৮ স্মৃতিশ্*-“সন্ধ্যামুপাসতে যে তু নিয়তং সংশিত- 

ব্রতাঃ। বিধুতপাপাস্তে যাস্তি ব্রন্মলৌকমনীমযম্ঃ” কিন্তু সঃ অবিঘান্, ইহ জগতি, পরং 

পবমাত্মানম ন আযাতি ন লততে, ব্রহ্মজ্জানাভাবাঁদেবেতি ভা; । পরন্মিন্ ব্রঙ্গণি আত্মা ষন্ত 

স তাদৃশো ব্দ্ষজ্ানী তু, মার্গেণ বৈরাগ্যপথেন, অমার্গান্ ভোগপথান্, নিহস্তি ত্য্তি, প্রয়াতি 
মুক্তিং লভতে চ, “তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা! বিদ্যাতেহ্যনায়” ইতি শ্রুতেঃ “জ্ঞানা- 
মুকতিং” ইতি দার্শনিক সিদ্ান্তাচ্চেত্যাশয়ঃ 1১৮ 

ভার্তভাবদীপঃ 
নগ্ততি ন কর্দণেতি প্রঘটুকার্থঃ 1১৬ অত্র শহতে-যানিতি। সাধ্ ইজ্যয়া সোপাসনেন 
অশ্বমেধার্দিনা কর্ণ! পুণ্যতমান্ ইন্দ্রলোকাছ্যপেক্ষষা! পুণ্যান্ সনাঁতনান্ ব্যবহারাপেক্ষষ! 
নিত্যান্ লোকান্ সত্যলোকাখ্যান্ ইহ বেদে আহঃ বেদবিদঃ। তেষাং লোকানাং 

পতরর্ঘং পরার্থত্ব, মোন্ষগ্রাপকত্বং বেদীঃ কথ্যস্তি। এতৎ কর্মণাং ক্রুমমুক্তিহেতুত্বং বিদান্ 
জানন্ কর্ম কখং সু ন উপৈতি ন শরণীকরোতি। কর্দতিবেব মোক্ষপিছ্ধো! কিং জ্ঞানে- 
নেতি ভীবঃ ॥১৭)॥ সমীধত্তে_-এবমিতি । অবিদ্ধান এবং ত্বছুক্তত্রমেণ তত্র মোক্ষপদে 
উপযাঁতি। তখৈব অর্থজাতং ভোগমোক্ষাথ্যং প্রযোজনলামাগ্যং বেদাঃ ব্দস্তি। তথা 

অনীহো| নিষ্ষামঃ পরাত্মা পরম্ অনাজ্মানং দেহাঁদিকম্ অবিদ্ধয়া আত্মত্েন গৃহুন জীবৰঃ 

পরং নিগুণীত্মীনম আয়াতি আভিমুখ্যেন প্রাপ্পোতি। নিষামন্তত্দুপাধ্যাকারতাং ত্যক্তা] 
নিলেন রূপেণাবতিষ্ঠত ইত্যর্থট। অন্তথা তু স এব জীব মার্গেণ হুযুয়ানাড্য। মার্গান্ 
তত্তল্ৌকপ্রাপকীন্ নিহত্য নিরম্ত ব্রদ্ষলৌকঘারা পরং প্রযাতি। “তযোর্দমায়নমৃতত্ব- 

স্পা 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন--“দ্বিজাতিবা! যজ্ঞপ্রভূতি কর্মদদ্বাবা যে সকল পুণ্যতম ও 
চিবস্থায়ী উত্তম লোক লাভ করেন বলিয়! বেদজ্ঞ্েব৷ বলেন, বেদও আবাব সেই 
সকল লোকলাভেৰ উৎকর্ষ ঘোষণা! কবিয়! থাকেন ; ইহ! জানিয়াও জ্ঞানী লোকেব! 
যজ্ঞপ্রভৃতি বর্ম করেন না কেন ?* ॥১৭ 

(১৯) -শতার্থজাতঞ্চ ব্দস্তি বেদাঃ। অনীহ আরতি * নিহত্য মার্গান্--বা ৰ রা,.""ন বেহ 
আযম়াতি,*নিহত্য মার্গান--নি। 



৪১৪ মহাভাবতে উদ্যোগ 

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 
কোহসৌ নিষুঙক্তে তমজং পুরাণং স চেদদিদং সর্ববমনুক্রমেণ। 
কিং বাহস্ত কার্ধ্যমথব! হুথঞ্চ তন্মে বিদ্বন্। ব্রি সর্ধবং যাব ॥১৯॥ 

ভাবতকৌমুদী 
পুনঃ পৃচ্ছতি-__ক ইতি। হেবিদ্বন্। জ্ঞানিনা। স পবমাত্ম! চেৎ ইদং সর্ববং বস্তু, “সর্ববং 

খখিদং ব্রহ্ম” ইতি শ্রুতেঃ। তহি কোহসৌ, অস্ক্রমেণ স্থুরনবাদিক্রমেণ, স্থিতমূ, অজং জন্মর হিতম্, 
পুরাপি নব ইতি পুরাণস্তং সর্ববদ| সন্তমঃ তম্ “তত্বমপি” ইতি শ্রুতেঃ জীবভূতং পরমাত্মানম, 
কর্মাদে| নিষুঙকে? অন্ত জীবভূতব্রক্ষণঃ, কিংবা কার্ধ্যমদেশ্তমূ, অথবা কিং স্ুখঞ্চ ভবিতুমর্হতি ? 
তথ সর্বং মে যথাবদ্ব্রুহি। অজযমাশযঃ--“তত্বমপি” ইতি শ্রত্যা জীবব্রক্ধণোবৈক্যং প্রাতি 

পাদিতম্। তথা চ মতি জীবন্ত যদি পবনিযোজ্যত্বং স্যাৎ কামস্থথে চ স্যাতাম্, তদা ব্রধণো 
বশিত্বম্ আন্তকামত্ং স্থথমযত্তঞ্ ব্যাহন্যেত। এবঞচ গত্যন্তবাভীবাজ্জীবব্রদ্ষণৌর্তেদ এবান্ী কর্তব্য 
ইতি |১৯॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
মেতি” ইতি শ্রুতেঃ। তথ] চ বৃহ্দাবণ্যকে--“তদ্যথা। পেশক্কাবী পেশসো মাত্ামুপাদাযাস্ত- 
ন্নবতরং বপং কুরুতে এবমেবেদং শরীরং নিহত্য বিষ্াং গমযিত্বান্তন্নবতরং কল্যাণতরং 

রূপং কুরুতে পিত্রাং বা গাদ্ধর্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাঙ্গং বেতি তু কাময়মানো- 
হথাঁকাময়মানো! যোহকামে!। নিফাঁম আগ্তকামঃ স্তান্ন তন্ত প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীষস্ত” 
ইতি, কামযমানস্ত। অন্মাদ্দেহাদুৎক্রান্তম্ত দেহং মবণেনীসন্্রপত্বং নযতঃ হ্বর্ণকাবদৃ্টাস্তেন 
পিত্রাগা দ্বর্বধদিবপান্তরবর্তৃতমুক্তী। নিষফামস্ত পূর্ণবরক্ষভাবং গতম্য উৎক্রান্তিনিধিধ্যতে 1১৮1 

নন্ধ জীবঃ পবং প্রাপ্সোতি চ্য্তস্তান্তাতআমতাযোগাৎ পর এব জীবত্বং প্রাপ্রোতীত্যুং 
ভবতি তঙ্চাযুক্তম্ অনিযোজান্রদ্বাত্মত্বাৎ পরন্যেত্যাশন্কতে-_কোহসাবিতি। তং পবমা- 

স্বানম্ম অজং জম্মাদিহীনং পুরাণ, পুবাঁপি নবমিত্যনেন পরিণামিত্বং নিরস্তম, তাদৃশং পবং 
কৌহমৌ নিষুঙ্কে যন্িযোগাদযং ছুঃখাদিভাগতবতি। নিযোজকান্তবসত্বে তত্তাপান্ত- 
স্তস্তাপ্যন্ত ইতি পবানবৃস্থেতি ভাবঃ। নন্গু পব এব নিযোজকান্তবং বিনা ইং সর্বং 

চেতনাচেতনং বিশ্বম্ "তৎস্] তদেবানগ্র বিশৎ” ইতি শ্রুতেঃ ভ্রমেণ ভবতীতি শঙ্বতে-_ন 
চে্দিতি। এতদ্দ্রষষতি__কিং বেতি। অস্ত পরশ্যাবাণ্তকামতঘ! নিষ্কামস্ত কিং বা কার্ধ্যং 

কর্তব্মস্তি ন কিমপীত্যর্থঃ। “প্রযোজনমন্থদ্দিত্য ন মন্দোহপি প্রবর্ততে” ইতি ম্াষেন 

গ্রযোজনং বিনা পরে প্রবৃত্বির্ন সম্তবতীত্যর্থঃ। নন্থ লোকবত্ত, লীল/কৈবল্যমিতি শ্যাষেন 

সনৎসুজাত বলিলেন_-“বাঁজা! আপনাঁব উক্তি ক্রমেই অজ্ঞানী লৌক যজ্জ- 
প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইযা থাকে এবং বেদও সেইবপই জ্ঞার্দিবিষযসমূহ 
বলিষাছেন। তবে সেই কর্াকাবী অজ্ঞানীও পবমাত্মাকে (নির্ব্বাণমুক্তি) লাভ 
কবিতে পাঁবে ন!; কিন্ত জ্ৰানী লোক নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন কৰিয় প্রবৃত্ভিমার্গ ত্যাগ 
করেন এবং প্রমাত্মাকে (নির্ব্বাণমুক্তি) লাভ করেন” ১৮ 



পর্ববণি ঘিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৪১৫ 

সনত্ম্জাত উবাচ । 

দৌষো মহানত্র বিভেদযোগে হনাদিযোগেন ভবন্তি নিত্যাঃ। 

তথাহন্য নাধিক্যমপৈতি কিঞ্দ্দিনাদিযোগ্েন ভবন্তি পুংসঃ ॥২০1. 
ৃ ভাঁবতকৌমুদী 

সমীধত্তে দৌষ-_ইতি। অত্র জীবে ব্রহ্মণি চ, বিভেদযোগে উক্তবিধান্থপপন্তের্ঘটপটয়োৌবিব 

পব্পবং বিশেষভেদসম্বদ্াঙ্গীকাঁবে, মহান্ দৌষঃ, “অহং ব্রদ্ধাম্মি” “তত্বমসি” “মৃত্যোঃ স মৃত্যু- 

মাগ্োতি ঘ ইহ নানেব পশ্ঠতি” ইত্যাগ্যতেদপববহৃতবশ্রুতিবিরোধঃ শ্াঁৎ। জীবন্ত দেহাদি- 

সংগৃক্ততযা ত্রন্ষত উপাঁধিকো ভোদস্ত কিষানস্তযেবেতি সচনার্থং বিশবং প্রযুকবান্। ননৃক্শুতি- 

জীতাজ্জীবব্রদ্ণৌবৈক্যে উক্তৈব জীবন্ত নিযোগকা মন্খাগ্ঘন্থপপত্ভিবিত্যাহ-_হীতি ৷ হি যম্মাত্ 
অনাধি্াষ! “প্রকৃতিং পুরুষঞ্ৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাঁবপি” ইতি গীতাম্থৃতেঃ, তশ্যা যোগেন সন্ধে, 
জীবন্ত নিয়োগাদয উপাধিকাঃ নিত্যা ভবস্তি। তথা চোক্তং মোক্ষধর্মে--“এক এব তু ভূতাত্বা 

ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একথা বছধা! চৈব দৃশ্ঠতে জলচন্্বৎ ॥” ইতি ভাবঃ। তথা সত্যপি, 
অন্ত গুংসো জীবন্ত, অ+ধিক্যম্ গপাধিকপদার্থাপেক্ষষা বৈশিষ্ট্যম, কিঞ্িদপি, নাপৈতি ন চ্যবতে। 
যেন হি অনাদের্শায়ায়! যোগেনৈব তে দেহাঁদষ ওপাঁধিকা ভবন্তি। তথা চ ঘনঘটায। ধূসবতা 
নভম: শ্বচ্ছত্বমিব উপাধিগতো! নিযোগাদিত্র্জাভিন্জজীবস্ত ন বশিত্বা্দিকং ব্যাহন্তমীশ ইতি 
ভাবঃ ॥২০। 

ভাব্তভাবদীপঃ 

লোঁকে নিপ্রযোজনাপি চত্রঙ্কাদিক্রীডা দৃশ্ততে তদ্বৎ পবস্তাঁপি লীনৈব জগৎসষ্টপ্রবেশা- 
দিকমিত্যাশঙ্ক্যাহাথবেতি। চতুবঙ্গাদিক্রীডাপি হুখার্থমেব ক্রিফতে ন চ পবন্ত স্থখ- 

লিক্সান্তি ন চ স্বাগ্ীনং স্বযমেব সঙ্কটে পাতষতঃ: ন্খং বা্তীতি ন পৰবস্য ত্বতঃ স্ষ্টো 
প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতি নাপি তেন সহ জীবশ্যাভেদ্ঃ সম্ভবতি। জীবপরয়োর্ডেদে তু জীবাদৃরান- 
রোধেন রাজব পবো! জীবভোগীর্ঘং ক্ট্যাদৌ গ্রবর্ততে স্বরুতমর্ধ্যাদীপরিপাঁলনার্থং চেতি 
যুজ্াতেহতঃ ন তযোবভেদঃ সম্ভবতীত্যর্ঘঃ ॥১৯॥ উত্তরমাহ--দোৌষ ইতি। বিভেদযোগে 
বিশেষেণ ভেদে! ঘয়োন্তৌ৷ বিভেদৌ বিভিন্নৌ তন্োর্ধোগে অভেদেন এঁকে মহান্ দোষঃ 
অন্থস্থান্াততবাস্তবাঁৎ। অতো জীবপবধোস্তাত্বিকো ভেদো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। কিং তহি 
অনাদিযোগেন? ন অত শীলমন্তেত্যনাদির্ভোগ্যব্গঃ দ্থুলনুত্দেহছযাত্মকানি ক্ষেত্রাণি 
তৈঃ সহ যোগেন সধ্ন্ষেন পুংসঃ পবস্মাৎ সকাশাৎ নিত্যাঃ জীবাঃ ঘটাকাশবলচন্দ্াদি- 
স্কাষেন তবন্তি। তথা তেন ওপাধিকেন ভেদেনাম্য আধিক্যং কিঞ্চদিপি ন অপৈতি ন 

ধৃতবাস্ট্র বলিলেন-_“মহধি! সেই পবক্রহ্মই বদি এই সমগ্র জগৎ হইযা 
থাকেন এবং তিনিই বদি জীবৰপে সকল প্রাণীতে বিবাজ কবেন, তবে সেই জন্ম- 
বহিত ও সর্বদা বিদ্ধমীন পবক্রহ্মকে কোন্ ব্যক্তি যজ্ঞাদি কাধ্যে নিযুক্ত কবে? 
তীহ'ব উদ্দেশ্তই বা কি থাকিতে পাবে এবং স্ুুখই বা কি হইতে পারে? সেই সমস্ত 
বিষয় আপনি আমার নিকট যথাযথভাবে বলুন” 7১৯1 



৪১৬ মহাভারতে, উদ্যোগ- 

য এতঘ্বা ভগবান্ স নিত্যো বিকারযোগেন করোতি বিশ্বমূ। 

তথা চ তচ্ছক্তিবিতি স্ম মন্যতে তথার্ঘযোগে চ ভবস্তি বেদাঃ ॥২১| 

ভাবতকৌমুদী 
নু “সাক্ষী চেতাঃ কেবল নিগুশ্চ” ইতি শ্রতেগুক্রিয়াগ্ভভাবাদেব পরব্রদ্ষণঃ কৈবল্যাৎ 

হ্টিনেপপন্তে ১ অথ চ “তৎ হৃষ্্রা তদেবানুপ্রাবিশৎখ” ইতি শ্রুতাবেব তন্য হথত্িরুক্তা। তদেতৎ 

কথং সম্ভবতীত্যাহ_য ইতি। বাশি: পূর্ব্বসমাধানং সমূচ্চিনোতি। যে! ভগবান্ অতিশয়েন 
মাহাত্ম্যশালী, নিত্যঃ “নিতাঃ সর্ববগতঃ স্থাগুঃ ইত্যুক্েধ্ব ংসপ্রাগভাবরহিতশ্চ পবমেশ্বর আস্তে, 
স এব, বিক্রিষতে অনেনেতি বিকারঃ প্রধাঁনং মাষেতি যাব তন্তা যোগেন অনাদদিনা 
সম্বন্ধেন, এতঘিশ্বং জগৎ, করোতি হ্ঙ্রতি। তথা চ বিশ্বহগ্টিরপি মা়িকীতি ন তৎকৈবল্- 

হাঁনিবিতি ভাবঃ। তথা চ সা! মায়৷ তন্ত ভগবতঃ শক্তিঃ, ইতি মন্ততে ন্ম বেদবিস্তিবিতি শেষঃ। 

কিং তত্র প্রমাঁণমিত্যাহ-_-তথেতি । তথার্থযোগে মাধা ব্রদ্ষণঃ শক্তিরিত্যর্থবোধসম্বন্ধে চ, বেদ! 
ভবস্তি বিদ্যন্তে। তথা চ শ্রতয়ঃ-_“ইন্দ্রো মাযাভিঃ পুরুবপ ঈয়তে” “মায়া ভিগ্ভতে হোতৎঃ, 
“অনাদিমায়যা সৃধঃ” ইত্যান্তাঃ ॥২১। 

ভাবতভাবদীপঃ 
সম্ভাব্তে। তথা চ শ্রতয়ঃ--"এক এব তু ভূতাত্বা ভূতে ভূতে প্রকাশতে। একধা 

বহুধা ৈব দৃশ্ঠতে জলচন্দ্রবং | যথা হৃষং জ্যোতিবাত্মা বিবন্বানপো ভিন্না বছধৈকো- 
হস্গচ্ছন্। উপাধিনা ক্রিষতে ভেদবপো দেব; ক্ষেত্রেঘেবমজোহয়মাত্মা। ঘটসংবৃত- 
মাকাশং নীষমানে যথা ঘটে। ঘটো নীয়েত নীকাঁশং তঘজ্জীবেো! নভোপম” ইত্যান্তা 
ওপাধিকং জীবপরযোর্তেদং দর্শাস্তি, একধেতি ঈশ্ববর্ূপেণ বছুধেতি জীবরূপেণ এক এব 

সুদ্ঃ জলাশযতবন্গচন্্ন্তায়েন প্রকাশত ইত্যান্ধশ্রুতেরর্ঘঃ। এবধ জীবেশভেদপ্রযুক্ত: 
সর্ধবোহপি ব্যবহারঃ সেত্তি ন চ পরাস্তবকল্পনাবতরতীতি সিদ্ধমূ। কথংভূতেন 
অনাদিযোগাখ্যেন ক্ষেত্রসবত্ধেন অনাদিযোগেন অনাদিনা আদিশুন্েনাজানেন হেতুনা 
যোগঃ সনন্ধোহন্ত সোহনাদিযোগন্তেন ভবস্তি জন্মার্দিভাজ ইতি শেষঃ। পুংনঃ পুয়াংসঃ, 
অজ্ঞানযোগোথঃ ক্ষেত্রযোগ ইত্যর্থঃ 1২,॥ জীবেশযোর্ডেদং নিরশ্য প্রপঞন্াপি পরমেশ্ববাৎ 
পুথকৃসত্বং বাবযতি--য এতদ্ধেতি। বাঁশব্ব উপমার্থে। য্ ইতি পুংঘ্বং বিধেযাপেক্ষয়া! | এতৎ 

পরিদূহ্তমানং জগৎ ঘজ্জরগদিব ভাতি স নিত্যোহবিকাবী ভগবান্ সর্বৈরর্যসম্পন্নঃ পরমা- 
জৈব, বাশৰো। মিথ্যাত্বগ্োতকঃ। তথাছি-যত্র হি দ্ৈতমিব ভবতি তদ্দিতর ইতবং 

পশ্ঠতি অহমদ্য শপে গজমিবান্রাক্ষমিতি বেদে লোকে চ মিথ্যার্থান্বাদে ইবশব: প্রযৃজ্যতে। 

সনংনুজাত বলিলেন_-“জীব ও ব্রন্মেব বিশেষ ভেদ স্বীকার কৰিলে, বেদ- 

বিবোধবপ গ্ুকতব দোষ হয; অতএব অনাদিমাযাব সন্বন্ধবশতই জীবে সর্ব্বদা 

নিয়োগ, কাম ও নুখাদি হইয়া থাকে (এইবপ সিদ্ধান্তই করিতে হইবে)। তাহা 
হইলেও, এই জীবেব কোন বৈশিষ্্যহানি হয় না। কারণ, মায়ার সম্বন্ধবশতই 
জীবের দেহাদিগ কল্পিত হইযা থাকে 1২০] 



পর্ববণি ঘিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৪১৭ 

রাষ্ট্র উবাচ। 
যন্মাদ্র্মীনাচরস্তীহ কেচিত্রথাহ্ধর্্দান্ কেচিদিহাচরত্তি | 
ধর্মঃ পাপেন প্রতিহন্যতে বা উতাহো ধর্ম প্রতিহস্তি পাঁপম্ ॥২২॥ 

ভারতকৌমুদী 
এবং জ্ঞানন্ত প্রীধান্তে সিদ্ধে সংশয়ান্তরমবতীরয়তি--যল্মাদিতি। ইহ জগতি, কেচিৎ 

“অগ্লীষোমীয়ং পশুমালভেত” ইত্যাদিবিধিতির্মাৎ ধর্মান্ পশুহননপূর্ববকমরীষোমাদিযাগাঁন্ 
আঁচরন্তি; তখেহ অপরে কেচিৎ অধশ্খান্ গোত্রাক্ষণরক্ষার্থ, দহ্থাবধাদিবপাণি পাঁপানি আঁচরস্তি। 
তম্মাভেঘাম, পশ্তহননজনিতেন পাঁপেন, অস্নীষৌমীষযাগাঁদিজনিতো ধর্্ঃ গ্রতিহন্তে ? উতাহো! 

বা গৌত্রা্ণবক্ষানিবন্ধনো! ধর্ম, দশ্যাবধাদিষনিতং পাম প্রতিহস্তি? 1২২1 

ভারতভাব্দীপঃ 
শ্রুতিশ্চ--“ইদং সর্ববং যদ্যমীত্বা ব্রদ্ৈবেদং বিশ্বং সর্বং খছিদং ব্রহ্ম” ইত্যাগ্ভা গ্রপঞ্য 
র্ধীনত্যত্বমীহ। বিকাবোহনৃতং মীয়া ত্যৌগেন বিশ্বং করোতি স্বপ্েন্্রজীলবন্ন তু কনক- 
কুগুলবজ্জগরতরদ্ঘণোঃ পরমার্ঘতো বিকাঁববিকাঁবিভাবোহস্তি, ব্রদ্মণোহপ্যনিত্যত্বাপত্েবিত্যর্থ ৷ 
নম্থ নিত্যং পরিণামি চ প্রধানং ম্বতস্মেব জড়ম্ত জগতো জড়মেব কারণমন্ত সাদৃশ্যাৎ 
ন তু চেতনং বৈবঙ্ষণ্যাদিত্যাশঙ্বযাহ--তথ। চ তচ্ছক্তিরিতি। তথা চ তেনৈব গ্রকারেণ 
স্বাতুনি স্বপ্নবজ্জগদব্ভাসযন্তী তন্য প্রমাতনঃ শক্তিস্তদন্তাস্তীতি বেদোহপি মন্থাতে ম্ম, 
তথা চ শ্র্যতে-_“দেবাত্মশক্তিং শ্বগুণৈনিগৃঢ়া”্মিতি ৷ “পবান্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়ত” ইতি 
চ। নম ভোগ্যতাৎ শক্তি; আনঃ ত্বমূঃ তৌতৃত্াদাত্া তত্য্বামী । তথা চ তয়োর্ডেদ ইত্যা- 
শহ্যাহ--তথার্থোতি। শক্তিহি ন শক্তিমৃতঃ পুগ্রষ্টা বহ্েবিৰ দৃহনপ্রকাশনশক্তিঃ। ব্দো 
অপি প্বহ স্তা গ্রজাষেষেস্তি অচ্চ ত্যচ্চাভবদিত্যাদযঃ ৷ চকারাল্লোকে শক্তিগ্রহোহপি তাদৃ- 
শীর্ঘযোগে শক্তিশক্তিমতোব্ভেদেন সন্বদ্ধে প্রমীণং ভবতীত্যর্ঘঃ ॥২১1 এবং জীবেশয়ো- 
রতেদাজ্ৰগতো মিথ্যাতবজ্জগঙ্জন্ম।দিনিমিতৃভূতাঁষাঃ গ্রকতেবরপ্ষানত্যাতবাচ্চ ব্রশ্ধাদ্বৈতং নিদ্ধমূ। 
তেন মৃত্যুনাভীতি পক্ষঃ স্থিবঃ। যেষাঞ্ মতে কর্ধণা মৃত্যুনাশত্তেষামপিণ ত্রমমুক্তি- 
রণান্যা কর্ণণীং মোন্হেতুত্ক স্থিত যে কেচিত্ব, অন্মিন্ মোক্ষে নিমিত্তে ধর্থীন্ অন্ি- 

এবং ম্হাঁমাহীত্যশালী ও নিত্যবপে যিনি বহিয়াছেন, সেই পরব্রহ্মাই মায়ার 
সহযোগে এই বিশবত্রহ্ধাণ্ড স্প্টি করিয়াছেন। সে মায়া সেই পরব্রহ্মেরই শক্তি, 
ইহাও বেদজ্ঞেবা স্বীকাঁব করিয়া গিয়াছেন; এইবপ অর্থ বুঝিবাব পক্ষেও বনুতর 
বেদ আছে 1২১ 

ঘৃতবাষ্ট্র বলিলেন--“এই জগতে বে হেতু কেহ কেহ পাঁপকর্ন্বারা ধর্ম্ম- 
কর্মোৰ অনুষ্ঠান কবে, আবাব কেহ কেহ ধর্থের জন্য পাঁপকর্্ণ করে ; সেই হেতু 
সেই সেই স্থলে পাঁপ ধর্মাকে নষ্ট কৰে? কিংব। ধর্ম পাঁপকে বিনাশ করে ? ॥২২ 
0২২) যেহন্দিন্ ধর্শান্_-পি বা ব রা,.*প্রতিহন্যতে দ্ষি-বা! ববা। 

উদাযাগ-৪৩০৫১৪) 



৪১৮ মহাভাবতে উদ্যোগ- 

সনৎস্থজাত উবাচ। 

উভয়মেব তত্রোপযুজ্যতে। ফলং ধর্মমস্যৈবেতরস্ চ ॥২৩| 
তন্মিন্ স্থিতো বাহপুযুভষং হি নিত্যং জ্ঞানেন বিদ্বান্ প্রতিহ্তি সিদ্ধমূ। 
তথাহগ্যথা পুণ্যযুপৈতি দেহী যথাগতং পাপমুপৈতি মিদ্ধমূ ॥২৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
অজ্ঞানিপক্ষে উত্তবমাহ গছেন--উভযমিতি। তত্র অশ্নীষৌমাদিযাঁগন্থলে গোত্রাঙ্মণবক্ষা- 

শ্থলে চ, উভয়মেব পশুহননং দৃস্থ্যহননঞ্চেতি ছষমেৰ, উপযুজ্যতে আবশ্তকীভবতি, অগ্তথা 

তন্তনীসম্তবাঁদিতি ভাবঃ| কিন্তু তত্র অত্র অগ্নীষোমাদিযাঁগজনিতন্ত গোত্রাঙ্গণবক্ষাজনিতন্ত 

চ ধর্মস্য ফলং স্বর্গ: ইতবস্য পশুহননজনিতশ্য দস্থ্যহননজনিতত্য চ পাঁপস্ত ফলং নবক ইত্যু- 

ভয়মেব শ্যাৎ। তত্প্রমাণাঁদিকস্ত বনপর্বগি জন্ৃপাখ্যানে বিস্তরেণোক্তম্ 1২৩1 

জ্ঞানিপক্ষে তৃত্তরমাহ পূর্বববৎ পদ্চেন--তশ্সিন্নিতি। তন্ন ব্হ্মণি স্থিত! বিঘান্ জ্ঞানী জনন, 
জানেন হি জ্ঞানেনৈব, পিদ্ধং নিপ্পন্নম, উভষং বাঁপি পুথ্যং পাঁপঞ্চেতি ছয়ম্ব, নিতাং সর্বদা 

গ্রতিহস্তি, “ভিছাতে হায়গ্রসথিশ্ছিঘন্তে সর্ববসংশযাঁঃ। ক্ষীযন্তে চা কর্মাণি তন্সিন্ দৃষ্টে 
পরাবরে ॥” “জ্ঞানাগিদস্বাকর্মাণম্” ইত্যাদিশ্রুতেবিত্যাশয়ঃ| তথা অন্তথা অন্তরূপঃ অজ্ঞানী 
দেহী তু, তত্র তত্র স্থলে ষথাগতং পুণামুপৈতি, সিদ্ধং নিশ্ন্নং পাঁপঞ্চোপৈতি তত্তৎফলং পৃথক্ গৃথক্ 
প্রাপ্সোতীতি পূর্ববসমানার্ঘঃ ॥২৪। 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

হোত্রাদীনি কর্মাণি নাঁচরন্তি কিন্তু মোক্ষার্থং লঙ্্যাসমেব কুর্বস্তি যে কেচিৎ ত্রুমমৃক্তার্য, 
কর্মাখোব উপাঁদনাসহিতানি কুর্বস্তি যেযান্ত তাদুশো মহান্ ধর্দো নাস্তি কিন্ত অল্প 
এবাগিহোত্রাদিনিত্যানষ্টানাত্বকোথস্তি তেযাঁমপি স ধর্মঃ পাপেন রাগাধিদোষেণ হন্যতে উত 
ধর্ম এব পাপং হন্তীতি প্ররশ্বীর্ঘঃ ।২২॥ উত্তরমাহ-_উভষমিতি। তত্র মোক্ষে উভষং সন্যাসঃ 

সোপাসনং কর্শ চ উপধুজাতে। তথা ধর্ম ফলং হর্গঃ চিত্তশুদির্বা। ইতবস্ত অবর্থন্ত 
পাপন মিত্যকর্ণত্যাগন্ত বা ফলং নরক: উপধুজ্যত ইতি ॥২৩1 ইদমের সংগ্রহবাকাং 
বিবৃণোতি__তশ্মিন্ স্থিতাবিতি দ্বাভ্যাম্। উভষং সঙ্্যাসঃ সোপাসনং কর্ণ চ তন্দিন্ 
মোক্ষে স্বত্বরপে দ্থিতৌ স্থিতিনিমিত্রং নিত্যম্ অবিচলম্, বাশবা এবার্ঘঃ। তযোবিশেষ- 

সনৎসুজাত বলিলেন-_“যেখানে পাঁপকর্মদ্বারাই ধর্ম বিহিত আছে, কিংবা 
যেখানে ধর্মে জন্য পাপ কবা উচিত, সেই সেই স্থলে উভযবিধ পাঁপকর্মেবই 
আবশ্টকতা আছে । তবে সেই সকল স্থানে মানুষ ধর্ম্েৰ ফল-ন্বর্গ এবং পাপের 
ফল--নবক পৃথক্ পুথক্ ভোগ করিবে ॥২৩॥ 

কিন্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানী লোক জ্ঞানদাবাই পূর্ববনিষ্পন্ন পুণ্য ও পাঁপ-_এই উভয- 
কেই সর্বদা বিনষ্ট কবিয! থাকেন ; আর অজ্ঞানী লোক ন্বনিষ্পাদিত পুণ্য ও পাপের 

ফল পৃথক্ পৃথক ভোগ কবে ॥২৪॥ 

(২৩) ইদং গদ্ধমূ আচার্ধোণ ন ধৃতমূ। (২৪) তশ্িন্স্থিতৌ-_পি বাব রানি। 



পর্ধ্বণি দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৪১৯ 

গত্বোভয়ং কর্ধণা যুজ্যতেহস্থিবং শুভম্ত পাপস্য স চাপি কর্মণা | 
ধর্মেণ পাঁপং প্রণুদতীহ্ বিদ্বান্ ধর্ম বলীযানিতি তন্ত বিদ্ধি ॥২৫| 

সস ্ শ আগ আত | পি | জপ শি ররর তত আজ রা 

ভারতকৌমুদী 
নন্বিদ্বান্ পুণ্যফলং বং পাপফলঞ্চ নরকং চিরমেবোপৈতি উতবা কিয়স্তং কাঁনমিত্যাহ-- 

গত্বেতি। অবিদ্বান্ দেহী, শুভন্ত শুভজনকন্ত পুণ্যন্ত পাপস্ত চ ফলম্বরপমিতি শেষঃ, অস্থিরং 
বিনঙ্ববম্, “তে তং ভূক্কা দ্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি” ইতি গীতোজে- 
রিতি ভাব; উভষং স্ব্ং নরক্চ গত্বা, ভোগক্ষয়ে হুরনরাদিযু জন্মানস্তরং পুনঃ কর্শপা 
যুজ্যতে। চকবদেবান্ত অবিদ্ষঃ কণ্দিণঃ পুনঃ পুনঃ সংসরণমিত্যাশয়: ৷ কিন্তু স প্রাকৃ- 
প্রস্তুতো বিদ্বান্জানী জনশ্চ, ইহ ধর্খেণ কর্ণ] সন্ধ্যাবন্দনাদিনাঁপি, পাঁপমেব, প্রশুদ্বতি ক্ষপ- 

য়তি, ন পুনঃ স্বগ্গমপি গচ্ছতি, নিফামত্বাৎ “ক্ষয়ং কেচিছুপাততস্ত ছুবিতন্ত প্রচক্ষতে” ইতি 
স্থতেরিতি ভাঁবঃ:। অতএব তন্ত বিদ্ষঃ, ধর্ম এব পাপাপেক্ষয়া বলীয়ান, বাগাভাবাৎ 
পাপান্তরাকবণেন ততন্ত রাশীভাবাসস্তবাঁদিত্যতিপ্রায়ঃ ৷ ইতি বিদ্ধি জানীহি 1২৫1 

ভাবতভাবদীপঃ 
মাহ--জ্ঞানেনেতি। সঙ্গ্যাসপূর্বকেণ জানেন ব্রদ্ববিদ্তয়া সিদ্ধ, নিত্যনিরৃ্ত বন্ধ প্রতি- 
হস্তি অনৃতজডছুঃখাদিগ্রাতিকূল্যেন সচ্চিদানন্দাত্বকং গচ্ছতি প্রার্মোতি। হন্তেবত্র গত্য- 
রং জ্েষম্। তথা সোপাঁদনেন কর্দণা অন্যথািহ্বাদিপরীতং সাধ্যং পুণ্যং গ্রশস্তং 
দেবতাঁদিভাবম উপৈতি, যতঃ দেঁহী দেহাভিমানী তবতি তথাগতং তেন প্রকারেণ 
স্থিতং সিদ্ধং নবদবেহাঁতিমীনজং পাঁপমপি কদাচিৎ উপৈতি। দেব্ভাবং প্রীপ্বোহপি 
কদাচিম্ম্যুতেহন্যথা জযবিজবাদিবন্ততে! ভ্তগ্তত্পীতি জ্ঞানমেব শ্রেষ্ঠমিতি ভাব: ॥২৪॥ 
ফল, ধর্ম্ৈবেতবন্ত চেত্যৃতবার্ধং বিবৃণোঁতি--গত্বেতি। উভয়ং পুণ্যন্ত পাঁপস্ত চ ফলং 
্বগনিবকাখ্যং তচ্চ অস্থিরং ক্ষবিষুং গন্বা প্রাপ্য পুনরন্মিন্ লোকে কর্ণণ! পূর্ববসংস্কারামু- 
গুণেন তত্তদ্যোঙ্থ্যচিতেন যুজ্যতে যোগং প্রীপ্পোতি। কর্ম কৃত্বা তৎ্ফলং তূক্কা পুনঃ 
কর্মৈব কুরুতে তেন বর্শপাশান্স মুচ্যতে ইত্র্থঃ। যন্ধপ্যেবং তথাঁপি স চাপি কর্ণযোগী 
কর্মণা ধর্সেণ ধর্মকপেণ পাপং প্রশুদ্ূতি দুরীকরোতি বিদ্বান, মৃঢন্ত কর্শণঃ ফলং হ্্গ- 
পর্থাদিকমেবেচ্ছতীতি ভাবঃ। অতো! হেতোর্ধন্দো ব্লীযান্ ন ত্বধর্শঃ। ইতি হেতোন্তন্ত 
ধর্থং কুর্ববত: সিদ্ধিঃ কাঁলেন রাগাঁদিদৌষনাশঘারা মোক্ষেহপ্যসতীত্যর্চঃ | বিদ্বীতি পাঠে 
সিছ্িমিতি শেষঃ1২৫। কাম্যো ধর্শঃ পাপঞ্চ বন্ধহেতুনিতাধর্দদ্চ পুণ্যং মোক্ষহেতু- 

অজ্ঞানী লোক পুণ্য ও পাপেব ফলম্ববপ অস্থায়ী স্বর্গ ও নবকে গমন করিয়া " 
(তত্রত্য ভোগেব পবেপুনবাঁয় জন্ম গ্রহণপূরর্বক) আবাব পুণ্য ও পাঁপের কর্ম কবিতে 
থাকে; কিন্তু সেই জ্ঞানী লোক ইহলোকে নি্ধাম ধর্মাকর্সাবাপূ্বজাত পাপের 
ক্ষয় কবেন? সুতরাং তাহা পক্ষে পাঁপ অপেক্গা সেই নিফাম ধর্মই প্রবল হয়, 
ইহা! জানিবেন” ॥২৫। 

(২৫). ইতি তন্ত সিছিঃ--ব ব রা." ইতি তত্র বিদ্ি--নি। 

ক সাহারার 

সস 



৪২০ মহাভাবতে উদৃযোগ- 

ণ ধৃতরাষ্ট্ী উবাচ। 
যানিনান্ুঃ ্বস্য ধর্মান্ত লোকান্ দ্বিজাতীনাং পুণ্যকৃতাং সনাতনান্। 
তেষাং ক্রমান্ কথয ততোহপি চান্যান্ এতদ্বিদ্বন। বেভূমিচ্ছাষি কর্ম ॥২৬| 

সনৎস্থজাত উবাচ। 

যেষাং ব্রতেহ্থ বিষ্পর্ধা বলে বলবতামিব। 
তে ব্রাহ্মণ! ইতঃ প্রেত্য স্বর্গে যাস্তি প্রকাশতাম্ ॥২৭॥ 

ভারতকৌমুদ্ী 
কৌতুকাঁজ্জিজ্ঞাময়। পুনঃ প্রণোদয়তি-_যানিতি। হে বিদ্বন্। পুণ্যরুতাং ঘিজাতীনাম 

দন্ত সবস্য ধর্মন্ত ফলীভূতানিতি শেষঃ, অনাতনান্ চিবস্থাধিনঃ, ঘান্.্রাহ্মাদীন্ লোকান্, ইহ 
আহুদুলয়ঃ “সদ্ধ্যামূ্পাসতে যে তু নিয়তং সংশিতব্রতাঃ। বিধৃতপাপান্তে যাস্তি ব্রন্বলোক- 
মনাময়ম্।” ইত্যাদিস্ৃতিভিরিতি ভাব; ৷ তেযাং লোকানাম্ ত্রমান্ ্ রা্তো পৌর্বাপর্ধ্যাণি, 
কখয, ততন্তেভ্যঃ অন্থানপি তোং প্রাপ্যান্ লৌকান্ কথয। এতৎ কর্ন ব্যাপারমহং বেতং 
বেদিতুমিচ্ছাঁমি ॥২৬ 

যেযামিতি। অথ বলে বিষষে, বলবজং ধানুফধাদীনামিব, ব্রতে তপন্তাদিশাম্বাবিহিত- 
নিয়মে, বিশ্বামিত্রাদীনাং বশিষ্ঠার্দিভিরিব যেযাঁং কশ্মিণামঃ অপবকশ্মিভিঃ সহ, বিস্পর্ধা বষ- 
মগ্যেভ্যোহধিকমেব তপঃ কুর্মা ইতি বিশেষেণ জিগীষা বর্ততে, তে ব্রাঙ্গণাঃ সগ্গব্রোপাসকা ' 
জনাঃ, ইতো মর্ড্যলোকাৎ, প্রেত্য গন্বা, হর্গে, গ্রকাশতাং খব্গাস্তববদুজ্জলতাং যাস্তি + কিদ্ব তেষাং 
ধর্মাচরণন্ত ঈর্ষ্যামূলকতাৎ তরুর্ঘং তে ন গচ্ছন্তীতি ভাব; ॥২৭ 

ভারতভাবদীপঃ 
রিতি মন্বানঃ পৃচ্ছতি-যানিহাছরিতি। “অপামগোমম্বতা আভুম। অক্গয্যং হ বৈ 
চাতুর্ান্তযাজিনঃ স্থকৃতং ভবতি।” “যন্যৈতেইষ্াচত্বারিংশতন-স্কারাঃ ন ব্রদ্ষণঃ লামুজং 
সলোকতাং গচ্ছতী”ত্যাস্তাঃ শরতয়ঃ শ্মতষম্ পুণ্যক্ুতাং ঘিজাতীনাং শধর্মস্ত ফলভূতান্ 
সনাতনান্লিত্যান্ লোকান্ আহ্: তেষাং ত্রমান্ ধর্মতাবতম্যেন উচ্চনীচভাবং বথয়, 
ততোহপি চান্তান্ নিরতিশযান্ প্রত্যগানন্দরপান, বহত্বং পুজায়ামঃ মোক্ষম্খধ কৃথয। 
এতৎ হ্বধর্দাদস্ততত্বাভাবিকপ্রবৃত্তিবিষষভূতং নিষিদ্ধং কাম্য কর্ম বেদিতুং ন ইচ্ছামি 

এতেন দ্বন্ত বৈরাগ্যং দশিতং প্রকৃতে চ তছ্পযোগোহভ্ভীতি জ্ঞেষম্ ॥২৬। উত্তরমাহ-_ 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন-_“মহধি! পুণ্যকাবী দ্বিজাঁতিগণের পক্ষে আপন আপন 
ধর্মসঞ্চিত যে সকল স্থায়ী লোকেব কথা মুনিবা বলেন, আপনি সেই লোকগুলির 
প্রাপ্তির ক্রম বলুন এবং ততিন্ন অন্তান্ত লোৌকেবও প্রাপ্তিব ক্রম বলুন * এই ব্যাপাবটা 
আমি জানিতে ইচ্ছা করি” ২৬ 

থৃতরাষট্র উবাচ" ইত্যাদিঃ (২৬) গ্লোকাস্তঃ পাঠ আঁচার্ধোণ ন ধৃতঃ। (২৭) যেবাং' 
ধর্শেযু বিস্পর্দা- ইত্যাচার্যসন্মতঃ পাঠঃ । 



পর্ববি দ্বিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৪২১ 

যেষাঁং ধর্মে ন চ স্পর্ধা তেষাং তজজ্ঞানসাধনম্। 

তে ব্রাহ্মণ! ইতো যুক্তাঃ স্বর্গ, যান্তি ভ্রিবিষ্টপম্ ॥২৮ 
ত্য সম্যক সমাচারমাহ্র্বেদবিদে। জনাঃ। 

নৈনং মন্যেত ভূয়িষ্টং বাহমাত্যন্তরং জনম্ 1২৯ 

যেষাঁমিতি। যেষাং কশ্িণাঁ্চ, ধর্মে ধর্দাচবর্ণবিষষে, স্পর্ধা পূর্ববজ্জিগীষা ন বর্ততে ; কিন্ত 

গ্রত্যবাধপরিহাবাষ নিধামভাবেন খানুষ্ঠানং ভবতি, তেষাং কন্মিণাঁম, তত্বর্শকর্্, বিবিদিষোথ- 

. পাঁদনেন জানসাধনং ভবত্ি, “তমেতং বেদান্গুবচনেন ব্রাহ্ষণা! বিবিদিষস্তি যজ্ঞেন দানেন 

তপমাহনাশকেন” ইতি শ্রতেবিত্যাশষঃ। তে ব্রা্ষণাঃ সগুণত্রত্ষোপাঁসকা জনাঃ, ইতো! 

মঞ্যলোকাৎ্ষ আদৌ ব্রিভিঃ আধ্যাত্মিকাথিটিবিকাধিভৌতিকৈভ্তাপৈঃ ঝিষ্মাবিষটং জনং 
পাঁতীতি তং' তাদৃশং ব্রহ্মলোকাখ্যং শবগম্, যাস্তি, পরঞ্চ ক্রমেণ জ্ঞানোদযাৎ মুক্তা 
ভবস্তি 1২৮1 

তশ্তেতি। বেদবিদো জনা তন্য অন্পদ্ধিতধা নিষ্ষামভাবেন চ ধর্মকারিণো জনম্য, 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
যেধামিতি। ব্রতে ঘমনিয়মাদিরপে বিস্পর্ধী অহমন্তেভ্যোহধিকং যমাদীন্ সাধষিষ্বামি 
অহ্মন্তেত্য ইতি সঙ্ঘর্ধঃ বিশ্বীমিত্রাদিবত্রপন্তভিনিবেশ ইতি যাবৎ, বলবতাঁং মঞ্লাদীনা” 

মিব তে যৌগিনঃ ত্রাঙ্গণীঃ সগ্রক্ষবিদ ইতো! দেহাঁৎ প্রেত্য গত্ব! ব্রদ্মলৌকে তেজ- 
হিনঃ পুজ্যা ভবস্তি ততে! মুক্তিধ ব্রদ্দণা সহ প্রীপ্বন্তি। তথ! চ ম্মর্ধ্যতে- _“ব্্ষণা 
সহ তে সর্ধে সংপ্রীপ্তে প্রতিসধবে। পরন্থান্তে কৃতাত্মীনঃ প্রবিশস্তি পবং পদম্॥% ইতি 

1২৭ সর্ববধর্মশ্রেষটন্ত যৌগধর্শন্ত ফলমুক্া। ইজ্যাদিধর্শন্ত ফলমাহ--যেষামিতি। অহমেব 
যজ্ঞাদীন্ সর্বোৎকর্ষেণান্ৃতিষ্ঠেযমিতি যেষামাগ্রহঃ তেষাং তৎ যজ্ঞাদিকং জ্ঞানম্ত সাঁধনং 
বিবিদিযোৎপাদনদ্বারা ভবতি $ তথা! চ শ্রুতিঃ-_“তমেতং বেদান্ুবচনেন ব্রার্গণা বিবিদিষস্তি 

যজ্ঞেন দাঁনেন তপসাহনাশকেন” ইতি। ত্রিবিষ্টপং দেবলোকং ন তু সতালোকং বিবি- 
দিষান্র্থমপি কর্ণান্ৃতিষ্ঠতাম্ আন্ষঙ্গিকং দ্বর্গফলমপি ভবতীত্যর্থঃ। যদীহীপন্তঘঃ__ 
“তদ্যথাযে ফলার্থং নিশ্সিতে ছাষা গন্ধ ইত্যনৃত্পদ্েতে এবং ধশ্মং চর্ধ্যমাণমর্থী অনু" 
পদ্যন্ত” ইতি 1২৮॥ যে তু অকরণে প্রত্যবাযং মত্তা ধর্মার্থমেব ধর্শমনতিষ্স্তি ন জ্ঞানার্থং 

সনসুজাত বলিলেন-_“বলবিষয়ে বলবান্দিগেব ম্যায় তপস্তাপ্রভূতি ধর্ন্মবিষষে 
বাহাদেব অপরের সহিত স্পর্ধা থাকে, দেই সকল সগণত্রন্গোপানক কনা মর্ত্যলোক 
হইতে যাইযা৷ স্বর্গে অপব ্বর্গবাসীর হ্যায় উজ্জলতা লাভ কবেন 1২৭1 

আব ধর্ম্কাঁ্যে ধীহাদেব স্পর্দী থাকে না, তীহাদেব সে ধর্মাকার্ধ্য জ্বান উৎপাদন 
কবে; স্ুতবাং সেই সগ্ণব্রক্গোপাসক লোকেবা এই নর্ত্যলোক হইতে যাইয়। 
প্রথমে ব্রহ্গালোক, পৰে মুক্তি লাভ করেন ॥২৮া 

(১৮) যেষাং ধর্শে চ বিস্পগা-বাবরানি। 



৪২২ মহাভারতে উদ্যোগ- 

যত্র মন্যেত ভূষিষ্ঠং প্রাবৃধীব তৃণোদকমৃ। 
অন্নং পানং ত্রাঙ্গণস্ত তজ্জীবেন্নানুসংন্থবেৎ ॥৩০॥ 

ভাবতকৌমুদী 
বমাচাবং তাদুশভাবেন ধর্মাচরণম্। সম্যক্ সমীচীনমাহু:, জানসাধনতযা ভ্রমিকমুক্তিসাধনত্বা- 
ফিত্যাশযঃ। কিন্তু বাহ প্রতিবেশিপ্রভৃতিকম, আভ্যপ্তবং পুত্রকলত্াদিবপঞ্চ ভূতস্ঃ এনম্ 
ঈ্ুশভাবেন ধর্্মচাবিণং জনম্, ভূয়িষ্মধিকং য্থা শ্যাত্তথ! , ন মন্তেত নান্দিষেত, তেযাং পক্ষে 
তন্ত নিশ্রযোজনত্বাদিতি তাক; ॥২৪| 

প্রন্কাৎ সন্ন্যাসিনঃ কর্তব্যমাহ জৌকজাতৈর্বত্রেতি। স্ন্যাসী ধর দেশে, প্রাবৃষি বর্ষাকালে 
তৃণোদকমিব, অনাযাসলভ্যমিতি ভাব; ব্রান্মণন্ত র্ষনিষ্টস্ত জনন্ত, উপযোগীতি শেষঃ, ভূষিষ্ 
গ্রচুরম্, অং পানঞান্তীতি, মন্যেত সম্ভাবযেৎ, তত্র দেশে তিন্ তদননপানাদিকমেবাশ্রিত্য, 
জীবে ন পুন্নবেতাদৃশদেশে তিষ্ঠন্ অচ্দংজবেৎ সম্তপ্তো তবেৎ, তথাত্বে কুধাদিবাঁধষা 
তপোব্যাধাত: স্আদিতি ভাবঃ 1৩০| |] 

-  ভাবতভাবদীপঃ 

নাপি হরগীর্থং তানাহ-_তন্তেতি। তত্য ধর্শস্ত লমাচাবং সম্যগন্ষ্ঠানং বেদবিঘো বৈদিক- 
ত্বাভিমানিনো জনাঃ সম্যগিত্যাঃ। ন তু ততঃ কিঞিটৈহিকমামুগ্রিকং বা ফলং কামযন্তে। 
এনং জনম্ এনান্ জনান্ তূয়িষ্টম্ অত্যন্ত, ন মন্তেত ন মানযেৎ কিিত, মানযে- 
দেবেত্যর্থ)। তমেব বিশিনটি--বাহম্ আত্মনি ব্ণাশ্রমবযৌবস্থাতিমানিত্বাৎ বহিমুখং 
বৈদিকত্থানলিফামত্াচ্চ আভ্যত্তবমূ। যতঃ অকামহতন্ত _ শ্রোত্রিযন্ত কামোপমর্দতাবতম্যেন 
হিরণ্যগরতাদর্ববাচীনানাং মান্যাদীনামানন্দগণনায়াম উত্তরোভব্শতগুণিতাধাম। “স এক 
ইন্সন্তানন্দঃ স একং প্রজাপতেবাঁনন্দ” ইতি প্রতিপর্ধ্যাযং শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতন্তেতি 
আনন্দোথকর্ষ:ঃ শ্রুযতে |২৯| এবং ষোগিনামাত্মাবিবিদিষ,ণাং নিফামবর্ণাশ্রমাভিমানিনাঞ্চ 
ধর্ম: উত্তমমধ্যমাধমভাবেন প্রোজ্তঃ। সম্্রতি অহিংসাপ্রধানান্ যোগিধর্শানাহ--য্র মন্তে- 
তেতি। যত্র গৃহেহম্ং পানঞচ বরাহমপ্ত সন্ন্যাসিনঃ ভূয়িষ্টমন্তীতি মন্তেৎ জানীয়াৎ তৎ গৃহং 
প্রাপ্য জীবেৎ প্রীযাত্রাং কুর্ধযাৎ। ন ক্ষীণবৃতিং গৃহস্থ, পীডয়েদিতি ভাবঃ | প্রাবৃধি 

বর্যাকালে তৃণঞ্চ উলপঃ উচ্ছিততবং তৃণম্। “উলুপো ন স্ত্রী গুণিন্তাং না তৃণাস্তরে” ইতি 
মেদিনী। তৃণোদকমিতি পাঠাত্তরম, নাহুসংজবেৎ ক্ষুতবাধযা আতানং ন পীভযেদিত্য্ঘ 

বেদজ্ঞ লোকেব! সেই দ্বিতীয় ধর্মকাবীর ধর্মাচবণকেই সমীচীন বলেন ; কিন্ত 
বাহিরেব বা ভিতবের লোকের তাহার অধিক আদর কবে না ॥২৯॥ 

বর্যাকালে যেমন অনায়াসে প্রচুব তৃণ ও জল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে করা 
বায় সেইরূপ যে স্থানে সন্্যাসীব উপযোগী প্রচুব খাগ্ভ ও পেয় অনায়াসে পাওয়া 
যাইবে বলিষা! সন্্যাসী মনে করিবেন, সেই স্থানে তাহা অবলম্বন করিয়াই সন্যাসী 
জীবন ধারণ কবিবেন, কিন্তু সেইবপ খা-পেয়-শূন্ঠ স্থানে যাইয়া কষুধা-পিপাসাষ 
সন্তপ্ত হইবেন ন1॥৩০। ] 

€(৩*).তৃণোপলম্.বা! ব রা১-*-অন্নং পানঞ্চ বিপেন্্ঃ--ইত্যাচার্য্যধূতঃ পাঠঃ। 



পর্ববি ঘিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ! ৪২৩ 

যত্রাকথয়মানস্ত প্রয়চ্ছত্যশিবং ভয়ম্। 
অতিরিক্তমিবাকুর্ধ্বন্ স শ্রেয়ান্ নেতরো৷ জণঃ ॥৩১॥ 

যে! বা কথয়মানস্থ হাত্মানং নানুসংন্বরেৎ । 

্রন্ধস্বং নোপভু্জীত তদন্নং সম্মতং সতাম্ ॥৩২॥ 

যথা স্বং বান্তমন্ীতি শ্বা বৈ নিত্যমভূতয়ে। 
এবং তে বাস্তমগ্তি সবীধ্যস্তোপসেবনাত (৩5) 

পপ এ আপ | আচ এ 
৪০ ও জঞচ্ পপর আরা আন পি | স৮ 

 ভারতাকৌমুদী 

যত্রেতি। যত্র দেশে, অকথয়মানম্ত আত্মমহিমানমন্রবতঃ মন্যাসিনঃ) অশিবম্ অবজ্ঞা- 

ছিনা অমঙ্গল, নিফাশনোভ্যাদিনা তষশ্চ, প্রষচ্ছতি জনয়তি, সঙ্গিহিতো লোক ইতি শেষঃ, 
তত্বৈব দেশে ভিষ্ঠন্ ঘঃ সন্যাী আত্মানম্ অতিরিক্তমিব অকু্ববন্ বাচা কর্মণা বা আত্ম 

-উৎকর্ষম্ অগ্রকাশয়ন্ তপশ্ততি, স সম্্যান্তেব শ্রেষান্, ইতরো! জনো৷ ন লোকস্ংঘর্ষপরিহাবা- 

দিত্যাশযং ॥৩১। 

যইতি। বাশন্বঃ সমুদয়, অন্বয়্চান্ত উপতুপ্তীতেত্যনেন। তথা চ যো হি গৃহস্থ, 
আত্মানং কথর়মানন্ত স্বোৎকর্ষং ক্রবতো জনন্তোপরি, ন অনৃসংজরেৎ ঈর্ধ্যানলেন সম্তধ্যো1! ন ভবে, 

্রহ্বণো! র্নিষ্টন্ত যত্যাদেঃ শ্ষমূ অবশ্রদেয়মনীদিকম্। শ্বয়ং ল উপতুত্ধীত বা, তন্ গৃহস্থস্তৈবায়ম্ 
সতাং সম্মাসিনাধ সন্মতং ভবেৎ 7৩২। 

ভারতভাবদীপঃ 

॥৩১| যত্র দেশে অকথয়মীনম্ত ব্বমাহাজ্মযম্। অপ্রকাশয়তঃ অশিবমমক্গলং ভষং প্রষচ্ছতি 

সথম্যস্তমিং ভয়প্রদেহপি দেশে স্থিত্বা সত্যপি সামর্ধ্যে তত্রত্যজনমধ্যে আত্মানং দ্ববিদ্তা- 
' দিনা অতিবিজ্তমধিকমিব অকুর্বন্ ম্বোথকর্ষমপ্রকাশষন্ যো জনে! ভবতি ল শ্রেধান্ 

প্রশস্ততবঃ। পবপীড়াং মানধ ত্যজেদ্দিতি 'ল্লৌকদযার্থঃ 1৩১ ঈদৃশেন কন্যা ভৌব্তব্যং 
তমাহ--ষ ইতি। যঃ পুমান্ আত্মানং বথয়মানম্ত দ্ষপ্রোটিং দর্শর়তো নরন্তোপরি নাহ্- 
সংজরেৎ পরোৎকর্ষং দৃষ্ট1 ন সন্তপে্ষ তথ! ব্রশ্স্বং “যভিশ্ ব্রদ্মচাবী চ পকানম্বামিনাঁ 
বুভা»বিতি স্মতের্ত্যাদিত্যোহদত্ব। যন্তোজনং তদ্তরন্ব্বভোজনম্ অকুর্বংশ্চ যো ভৰঝতি ততন্নং 
তন্তাম্গৎ সতাং সম্মতম্। অন্থ্যারহিতত্ত শ্রদধাপূর্ব্বকং প্রধচ্ছত এবান্নং ভোজ্যমিত্যর্থঃ 

যেখানে নিজের প্রভাব প্রকাশ না| করিলে, লোকে অবজ্ঞা ও ভয়প্রদর্শন কবে, 
সেইখানে থাঁকিয়াই যে সন্ত্যানী নিজপ্রভাব প্রকাশ ন1 কবিয়া তপস্তা করেন, সেই 
সন্নযাসীই শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু অগ্থ ব্যক্তি নহে 1৩১1 

যে গৃহস্থ পরের উৎকর্ষ দেখিয়া ঈর্ানলে সন্তপ্ত হয় না এবং সাধুদিগকে 
না দিয়া অন্ন ভোজন কবে না, সেই গৃহস্থের অন্নই সন্ত্যাসীদিগেব সম্মত হওয! 
উচিত ॥৩২॥ 

(৩২)"পরহ্ত্বং নোপুহ্হাঘা- ইত্যাচাধ্যসন্মতঃ পাঠঃ । ইতঃ পরম্ “কুশবন্বনচেলাগ্ং বর্ন্ 

যৌগিনো বিহু _ইত্যধিকঃ পাঠঃ নি । (৩৩) অফং ল্লোক আচার্য্েণ ন ধৃতঃ। 



৪২৪ মহাভারতে উদৃষোগ- 

নিত্যমজ্ছাতচর্য্যা৷ মে ইতি মন্যেত ব্রাহ্মণ |. 
জ্ঞাতীনান্ত বসন্ মধ্যে তং বিছুত্রাক্ষণং বুধাঃ ॥৩৪॥ 
কো হোনমন্তরাত্মানং ত্রা্ধণো মন্তমর্হৃতি । 

নিলিঙ্গমচলং শুদ্ধং চলং শুদ্ং সর্ববদৈতবিবজ্জিতম ॥৩৫॥ 

_* ভাবতকৌমুদী 
যথেতি। শ্বা কুক্্বো যথা, অভূতয়ে দ্বকীয়াম্গনায়ৈব, নিত্যমূ, ব্বং ম্বকীষমূ, বাস্তম্ 

উদ্গীর্শসন্ািকমূ, অশ্লীতি ভক্ষষতি ১ এবং তথা তে লন্গযাদিনঃ, খ্ববী্ধ্ম্ত আত্মোথকর্ষস্ত 

উপসেবনাৎ লোকসমাজে প্রকাশাৎ, বান্তম্ আত্মগতমেবোদ্তীর্ন, বস্ত, অশনস্তি। সম্্াসিনা 
ম্বোৎকর্ষঃ কথমপি ন বাচ্য ইত্যাশষঃ 1৩৩। 

নিত্যমিতি। যে! ব্রা্ষণো ব্রদ্ষোপাঁনকঃ জ্ঞাতীনাং পুত্রকলত্রাদিত্খজনাঁনাং মধ্যে বসন্নপি, 

নিত্যং সর্বঘদৈব, মে মম, অজ্ঞাতে “যতো বাচো৷ নিবর্তন্তে অপ্রীপ্য মনন! সহ” ইতি শ্রুতে- 
বাউমনসয়োরগোঁচরে ব্রহ্মণি চর্য্যা বিচবণং ধ্যানধারণারদিকং কর্তব্যেতি মন্তেত, বুধাস্তং ত্রাক্ষণং 

রদ্বনিষ্ঠং বিছুঃ 1৩৪। 

নু কথমম্ং পবমাত্মা অজ্ঞাত ইত্যাহ-_ক ইতি। কো! হি ব্রা্ষণৌ ব্রদ্ষোপাসকঃ, নির্ন 
বি্ভতে লিঙ্গং প্রত্যক্ষারদিপ্রমাণপ্রতিপাদকং রূপার্দি যশ্ত তম্। “অশব্বমন্পরশমরূপমবায়ম্” 

ইত্যাদিশ্রতে, অচলং নিক্রিতত্বাচ্চিরস্থিবমূ শুদ্ধ গুণক্রিয়ারাহিত্যাৎ কেবলম, সর্বের্ঘতৈ- 

খটপটাদিভিন্তত্ব্রপৈবিবজ্জিতম্, অন্তরাত্মানং “তত্বমসি” ইতি শ্রত্য! জীবভূতমপি, এনং পর- 
মাত্মানম্, মন্তং জ্ঞাতুমর্থতি, অপি তু কোহপি নেত্যর্ঘ, নিলিন্বত্বাদিহেতুত্য এবেতি ভাঁবঃ0৩৫। 

ভারতভাবদীপঃ 
॥৩২॥ শ্বা শ্রনকঃ, তে সন্াসিনঃ, স্ববীর্ধ্যন্থ ত্বপাত্তিত্যন্ত উপজীবনাৎ প্রকাণ্ত ভিক্ষা- 

মিচ্ছন্ বতি্াস্তাী ভবতীত্যর্ঘঃ |৩৩| যঃ ক্রা্ঘণঃ ব্র্মবিৎ জ্ঞাতীনাং মধ্যে বসন্পপি 

জাতয়ো মে মম নিত্যম্ অজ্ঞাতা চর্ধ্যা যাঁভিন্তা অজ্ঞাতচর্ধ্যাঃ সন্ত ইতি মন্তেত, জঞাঁতযো 
মে যৌগগতিং মা জ্ঞাসিযুরিতি যন্ত প্রচ্ছন্নতেজসো! মতিঃ তং ব্রাক্ষণৎ ব্রদ্ষিষ্টং বুধাঃ 
ততরক্ষণজ্ঞা বিছুঃ ৪৩৪] ঈদৃশীং চর্ধ্যাং বিনা অনভ্তরম্ উপাধিকৃতব্যবধানশূন্তম আত্মানং 

কুকুৰ যেমন নিজেব অমঙ্গলের জন্যই সর্ধ্বদ। নিজেব বান্ত নিজেই ভক্ষণ কবে, 
সেইরূপ যে সন্যাসী নিজেব উৎকর্ষ নিজে প্রকাশ কবেন, সে সন্ন্যাসী নিজের বাস্তই 
ভক্ষণ কবেন ॥৩৩। 

যে ব্রক্ষোপানক জ্ঞাতিদেব মধ্যে বাস কবিয়াও “সর্বদাই আমার ব্রহ্মোপাসনা 

করিতে হইবে, এইরূপ মনে কবেন, তাহাকে পণ্ডিতেব! 'ত্রহ্মনিষ্ঠ' বলিষা ধারণ! 
কবেন ৩৪1 

(৩৪)."মধ্যে নৈবং বিন্দেত কিঞ্চন- নি," মধ্যে নৈব বিদ্যেত কিঞ্চন-_-আচার্ধ্যঃ। (৩৫) 

কো হোবাস্তরমাত্বানং ত্রাহ্মণো হস্তমর্হতি-_-পি, কো হনম্তরমাত্মানং ব্রাক্ণো হস্তমর্হতি--বা 
ব বা, কো হোবন্তরায্বানং ব্রাঙ্মণো হন্তমর্হতি--নি। রি 
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যোহন্থা সন্তমাত্মানমন্থা গ্রতিপছ্াতে। 

কিং তেন ন কৃতং পাঁপং চৌরেণাত্মাপহারিণা ॥৩৬॥ 
অশ্রান্তঃ স্তাদনাদানাহ সন্মরতো। নিরুপদ্রেবঃ। 

শিক ন শিক্টবৎ, সস্যাদুতরাঙ্গাণো ব্রন্মবিৎ কবিঃ 1৩৭ 

নন্বহং শ্রঃ) অহ্ং গচ্ছামি, অহং রাজা ইত্যাদিপ্রতীতেঃ কথমন্ত নিলিস্্বাদিকমিত্যাহ--* 

য ইতি। ঘো জন: অন্যথ| রূপাদিরাহিত্যেন, লম্ভং বিছ্ামানমপি, আত্মানং বর্গ, অন্তথা 

রূপাদিমত্বেন, প্রতিপদ্থতে বুধ্যতে, তেন, আত্মাপহারিণা তবজ্ঞানাপহরণকারিণা চৌরেণ, 
কিং পাঁপং ন কৃতম, অপি তু সর্ববমেৰ পাঁপং কৃতমিত্যর্থ দর্ণাদপুত্মস্ত তত্বজানস্তাপহবণেন 

্াপহাবাদিমহাপাঁতকাদীনাৎ সর্ধেধামেব পাপানীমন্থান্তর্াবাঁদিতি ভাবঃ। দেহাদাবাতবুদ্ধি 
বর্তব্যেতি চোপদেশঃ 1৩৬। 

দেহেন্দরিযাদীনামাত্বত্থেনাগ্রহণে ফলমাহ--অশ্রীস্ত ইতি। যো ব্রাক্ষণো ব্রদ্ধোপাঁকঃ, 

অনাদানাৎ দেহেকিয়াদীনাসাত্মতেনাগ্রহণান্ধেতো:, অশান্ত; আহাাস্তবেষণীঘপর্ধাটনাগ্তভাবাৎ 
পরিশ্রমবহিতঃ, নিরুপন্ুব; ক্ষ্ধাপিপাসাদ্যপ্রবশূন্যশ্চ শ্যাৎ্, স্ ব্রাঙ্দণঃ, বিদ্বপ্তিঃ সম্মতঃ 

শিষ্টঃ ব্দোস্তশাধান্দারী, ব্রদ্ধবিৎ, কবি শিক্তেযু ত্রদ্মভীববর্ণয়িতা চ শ্তাৎ। তথাপি তুম 
শিক্টবৎ অর্থশান্তানসসাবীব ন স্তাৎ প্রাপতমর্থাদিকমপি ন গৃরীয়াদিতার্ঘঃ 1৩৭॥ 

ভারতভাবদীপঃ রা 

প্রত্যধং নিলিঙ্গম্ অগ্থ্মানাগ্গম্যম অচলং ব্যাঁপকং শুদ্ধমূ অসঙ্গৎ সর্ববদ্বৈতবিবজ্ধিতং 
সঙ্গাতীয়বিজাতীয়ন্থগততেশূনং হত্তং গস্তং হত্তে্গত্যর্ঘত্সতর জে়ম্ জ্াতুমিত্যর্ঘঃ ; কোহর্হতি 
ন কোহপীত্র্থ: 1৩৫। তন্মাধত্রাম্ণন্তাপি ক্ষত্িয়াদেবীদৃক্চরধ্যাবতঃ কর্মণি বঠী, ক্ষত্রিয়মপি 
্রদষন্প্রকাশেন আবনতি অধিরূটং ভবতি যেন সোহপ্যাত্মনে ব্রহ্মভাবং পশ্ততীতি সা্ধ- 

গ্লোকো বাঁক্যমূ। পাঁঠাস্তরং তু হ্থগমম্ । আত্মজানে দৌষমাহ_য ইতি। অগ্তথ] * 
আত্মত্বেন ভীসমানাদ্দেহাদেবিপরীতং সন্তম্ অন্তথা কর্রণদিরপম্। শেষং ম্পষ্টম্ ॥৩৬| 
আত্মতববপ্রতিপত্য-পায়মাহ-_অশ্রাত্ত ইতি। অশ্রাস্তঃ শ্রমহীনঃ ষতঃ: অনাদাতা আদানশৃন্ঃ 
নিশ্পরিগ্রহ ইত্যর্থ। অতএব সম্মাতঃ শিষ্টানাং নিরুপত্রবশ্চ স্বয়ং ভবতি তথা শিষ্টোহপি 

শি্টবন্ স্তাৎ শিষ্টত্বং ন গ্রকাশযেৎ। পাঁঠাস্তরে অশিষ্টবৎ যথেষ্টাচরণকৃন্ন স্যাৎ্; কিন্তু শিষ্ট 

বপাদিবিহীন, চিরস্থির, নির্মল এবং সর্ববদ্বৈতবিবজ্জিত পরমাত্মা! জীবাত্বাৰপে 
বিষ্তমান থাকিলেও কোন্ ব্রন্মোপাঁসক ইহাঁকে জানিতে পারেন 11৩৫1 

বপাদিবিহীন্ভাবে বিদ্যমান পবমাত্মাকে বপাদিযুক্ত বলিয়া যে লোক ধারণা 
- কবে, তবজ্ঞানাপহাবী সেই লোক কোন্ পাঁপ না করিল ?॥৫৬1 * 

যে ব্রন্মোপাসক দেহ ও ইন্দরিয়প্রভৃতিকে আত্মা বলিয়া! ধারণা করেন না, তিনি 
পবিশ্রমশূন্ত এবং উপদ্রববিহীন হন; আর পঞ্ডিতেবা তাহাকে শিট, ব্রক্মবিং ও 
ও ব্রহ্মজ্ঞানদাতা বলিয়া মনে করেন ॥৩৭॥ 

উদ্যোগ-৫৪ (১৪) 



৪২৬ মহাভারতে ৬ উদ্যোগ- 

অনাট্যা মানুষে বিত্ত আট্য৷ বেদেষু যে ছ্বিজাঃ। 

তে দুরঘর্ষা ছুশ্াকল্প্যাস্তান্ বিষ্যাদূত্রহ্মণন্তনুমূ ॥৩৮॥ 

স্ববান্ স্থিউকুতো দেবান্ বিতাদ্য ইহ কশ্চন। 
ন সমানো ব্রাহ্গণস্ত বন্মিন্ প্রযফততে হয়ম্ ॥৩৯॥ 

তাদুশং ব্রন্ধবিদৎ স্তোৌতি-_অনাচ্যা ইতি। ষে ঘিঙ্গাঃ মানুষে লৌকিকে, বিত্তে ধনে, 
অনাঢ্যা অধনিন: লৌকিকধনবহিত] ইত্যর্ঘ, বেদেযু বৈদিকেষু তু ধনেমু ব্রন্ষজানাদিযু, 
আঢ্যান্তদ্যুক্তাঃ তে ঘিজাঃ, দু্ঘর্ধাঃ সংলাবিকৈর্ভাবৈরর্ধষিতুমশক্যাঃ, দু্রকম্প্যাঃ শ্রকৃচন্দন- 
বনিতার্দিভিবপি ব্বব্যবসাযাঁদচালনীয়াঃ। অতএব তান্ ঘিজান্, ব্রহ্ধণঃ পরমাত্মনঃ তন্গং 
শরীবম্, বিষ্তাৎ জানীষাৎ ব্রক্ষভৃতানেব মন্যেতেত্যর্ঘঃ 1৩৮/ 

গ্রকারান্তরেণাপি বরহ্ষজ্ানিনং প্রশংসতি-_পর্বানিতি। ইহ জগতি, ফঃ কশ্চন জনঃ সর্বান্, 

ষ্ঠ সম্যক্ ইঞ্টান্ বিষযান্ কুর্স্তি সম্পাদযস্তীতি তান, দেবান্ অগ্যাদীন্ বিষ্যাদ্জানীযা্ 
যন্সিং্চ জনে, দ্বষমাবাধ্যা দেবঃ, তদভীষ্ফলদানাধ প্রযততে, স জনোহপি, ব্রান্ড ব্রদ্মজ্ঞানিনঃ, 
ন সমানঃ, বরনবজ্ঞানন্ত মুক্তিবপপবমপুরুযার্থদানাৎ দেবাস্তবজ্ঞানস্ত চ তদিতরপুরুতার্থসম্পাদনা- 

21৩৯ 
হর ভাঁরতভাবদীপঃ /“- 
এব বৈদিকমর্ধ্যাদাপরিপাঁলনপর এব স্তাৎ্, কবি; ক্রান্তদর্শী |৩৭॥ মাহুষে বিতে চক্গ্রণাহ- 
ধনদারাদিবপে বিষয়ে অনাচ্যাঃ দবিদ্রাঃ সর্বসঙ্গত্যাগিন ইত্যর্ঘ। দৈবে বিভ্তে শ্রোত্র- 
গ্রাহে পারলোৌকিকে ধর্দাদো' আচ্যাঃ সম্পন্ন তথা ক্রতৌ ইঈশ্বরোপাসনায়াম্ “স ক্রতুং 
কুবরাঁত” ইত্ুপাসনাযামপি জরতুশবপ্রযোগদর্শনাৎ বৈরাগ্যপূর্ববককর্মোপাঁসনানষ্ঠীনপবা নির্ভযা 
তবন্তীত্যঘ। ততঃ দ্বয়পম্।৩৮। নর্বক্রতৃত্যো ত্রদ্মজানমেব শেষ্টমিত্যাহ-_সর্বানিতি। 

" ঘি্ং শোভনম্ ইচ্টং দিব্য্া়পানাদিকং যে যাগেন শ্রীতাঃ সন্তো যজমানাষ কুর্বত্তি তে 
ঘিষ্টকতো দেবাঃ তান্ সর্ধবান্ যোহ্খমেধাস্তসকলক্রতুকর্তা বেদ সাক্ষাৎ কুর্ধ্যাৎ সোহপি 
রাহ্ণন্ত ত্রদ্ধবিদ্ঃ সমানো ন ভবতি, তত্র হেতুঃ--তন্থিশ্লিতি। যত: তল্মিন্ ঘ্বষ্ে 
নিমিত্তে ত্বযং গ্রযততে ঘত্ুবান ভব্তি। অযং ভাবঃ-_িষ্টং ক্রিথাসাধ্যত্বদানিত্যফলম 

যে সকল সাধু লৌকিক ধনেব অধিকাবী ন! হইয়া বৈদিক ধনেব (বেদোক্ত 
্রহ্মজ্ঞানের) অধিকাবী হন, তাহাদিগকে দাংসারিকভাবে আক্রমণ কবিতে পাবে 
না, কিংবা লোভে আকর্ষণ কবিতে পাঁবে না; সুতরাং সেই সকল সাধুকে ব্রহ্মোর 
শরীর বলিয়াই মূনে কবিবে ॥৩৮। 

এই জগতে যে কোন লোক অভীষ্টফলদাতা সকল দেবতাকে জানে এবং 

দেবতাও যাহাকে নিজেই ফল দান কবিবার যত্ব করেন, সেই লোকও ব্রহ্ষজ্ঞানীর 
সমান নহে ॥৩৯॥ 

(৩০)-*"আদ্যা দৈবে তথা ক্রতৌ-_পি বা বরানি। (৩৯)."তন্মিন্ প্রযততে দ্বম্_ 
বাশ্ব্রা। 
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যষপ্র়তমানস্ত মানয়স্তি সমানিতঃ। 

ন মান্যমানো মন্যেত নাবমানেহনুসংঘ্বরে 08০) 

লোকব্বভাববৃতিহি নিমেযোন্মেষবৎ সদা | - 
বিদ্বাংসো মানয়ন্তীহ ইতি মন্যেত মানিতঃ ॥৪১॥ 

অধর্ম্ানিপুণা মুঢ়া লোকাঃ শান্দ্রধিবজ্জিতাঃ। 

ন মান্যং মানয়িঘ্ান্তি এবং মন্তেদমানিতঃ 1৪২| 

পুনরপি জ্ঞানিনঃ কর্তব্যমাহ--যমিতি। অপ্রয়্তমানং লৌকিককাধ্যকরণীয় প্রযদরমকুর্বাণম, 
যং জ্নিনং মানয়ন্তি বিঘবাংসঃ পুজযস্তি, তৈর্যানিতোহপি স জ্ঞানী, অহং বস্তত এব মান্তমান 

ইতি ন মন্তেত, তথা কেনাপ্যবমানে কৃতেইপি, ন অন্সংজরেৎ সত্তপ্তো ন ভবেৎ, “ন প্রহস্তেৎ 

প্রিষং প্রাপ্য নোদবিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্” ইতি শ্বতেবিত্যাশয়ঃ 1৪০1 

লোকেতি। বিছত্তির্মানিতো! জ্ঞানী, বিদ্বাংসো! যন্সামিহ মানযস্তি, তদ্ধি, শদা:নিমেযো- 

ম্মেবষৎ নয়নয়োনিমীলনোন্মীলনবৎ, লোকম্বভাববৃত্তিি লোকানাং শ্বাভাবিকবাবহাবঃ ন 

পুনর্মতপ্রভীবদর্শনেনেতি ভাব:, ইতি মন্তেত + রুচিবৈচিত্যাৎ কেচিন্মানযস্তি কেচিচ্চাবমানযন্তীতি * 
সম্প্রধারযেদিত্যর্থ: 1৪১1 

ভারতভাবদীপঃ 
্রশ্ম তু শ্বতঃমিদ্ধমেবাঁভিবাজ্যত ইতি তজজ্ঞানফলভূতো৷ মোক্ষোহপি স্ৃতঃসিদ্তবা্িত্য 
ইতি ন িষ্টং ব্রন্ষজ্ঞানসমমিতি ॥৩১| যমিতি। যম্ অপ্রয়তমানং নিবাবস্তং যাঁদৃশং 
মান্যস্তি দেবাদধঃ দস এব ব্রদ্মাত্ববিৎ মানিতো! ভবতি, যং তু যজ্াদিকর্তারমিতি মানযস্তি 

স দেবানাং পশুরমানিত এব। তথা চ শ্রুতিং_-“অথ যোহ্ন্তাং দেবতামুপান্তেহন্োহিসা- 

বন্তোহহমন্মীতিন প বেদ যথা পশুর স দেবানাম্৮ ইতি। উপান্তে ষজ্াদিন। তর্পয়তি, 

ততে৷ হেতো: আত্মানমন্তের্ান্তমীনমপি মান্তং ন মন্তেত নাপি অভিসংজবেৎ অবমানে 
স্তীতি শেষঃ। নকারে। ভিন্নক্রমঃ )৪০। লোকঃ হ্বভাবাদেব মাং মাশযতি ন তু মগ্নি 

মানযোগ্যতান্তীতি মতা! দর্পং ন প্রীপ্র-্াদিত্যাহ-_লোঁক, ইতি ৪১| যে ন মানয্তি 

কোন লৌকিক কাধ্য না করিলেও পণ্তিতেরা ষে জ্ঞানীর সম্মান করেন, সেই 
সম্মানিত জ্ঞনী লোক “আমি বন্তুতই সম্মানের যোগ্য এইবপ মনে কবিবেন না 
এবং কেহ অপমান করিলেও সন্তপ্ত হইবেন না ॥৪০॥ 

কেহ সম্মান করিলে জ্ঞানী লোক ইহ! মনে কবিবেন যে, 'এখন পণ্তিতের৷ ষে 
আমাব সম্মান করিতেছেন, এটা নয়নের নিমেষ ও উন্মেষের হ্যায় লোকের 
স্বাভাবিক বৃত্তি” ॥৪১॥ ঃ 
ভি578758788াউ যারা হারা রে ররর 

(৪০)-*মন্তেত ন মান্তমভিসংজরেখ_বা ব বা১-*মাঁনযস্তি সমাহিতাং..*নাবমানেহতিমংজরেৎ 
-নি। (৪১) লোক: '্ভাববৃত্তিহি-_বা বরানি। (৪২)-"মুঢা লোকে মায়াবিশারদা... 
ইতি মন্তেত মানিতঃ__বা ব বা,-"*এবং মন্তেত মানিত:--নি। 



৪২৮ মহাভারতে উদ্যোগ- 

ন বৈ মানঞ্চ মৌনঞ্চ সহিতো৷ বসতঃ সদা । 
অয়ং হি লোকো! মানস্য অসৌ৷ মৌনন্ত তথিছুঃ ॥৪৩। 
ক্রীহি মানার্ঘনংবাসাৎ সা চাপি পবিপন্থিনী। 
্রাহ্মী সুলভ শ্রীহি গ্রজ্ঞাহীনেন ক্ষত্রিব ! ॥88॥ 

ভাবতকৌমুদী - 
অধর্শেতি। জ্ঞানী কেনাপ্যমানিতঃ সন্ শান্তবিবজ্জিতাঃ অতএব মূঢা অধর্ধমনিপুণাশ্চ 

লোকা মা্ঘং জনম্, ন মাঁনযিত্তন্তি, এবং সন্তেৎ মন্তেত। যে মাং ন মানযন্তি তত্রেষামের 

মৃঢত্বাদিদৌষবিজ.স্ভিতমিতি মন্তেতেতি ভাবঃ 1৪২1 

ইদানীং যোগিভোগিনোভিন্নবিষষত্ত্যাহ_-নেতি। মান শ্রক্চন্দনবনিতাদীনাং ভোগশ্চ, 
মৌনঞ ব্পরাপ্তিহেতৃভূতো৷ যোগশ্চ, এতো পদাধো? মহিতো মিলিতৌ সন্ভোঁ, সদা একত্র, 
ন বৈ বসতঃ নৈৰ তিতঃ, তিমিরালোকয়োরিব পবম্পরবিরোধাদিত্যাশষঃ। তহি মান- 
মৌনযোঃ কৌ! বিষয়াবিত্যাহ--অযমিতি। হি তথাছি, অং দৃণ্তমানো লোঁকো জগৎ, মানস্য 
বিষয়ঃ অসে! পরলোকন্ত, মৌনন্ত বিহয়ঃ। তদা হ্বর্গোইপি কিং মৌনন্ত বিষয ইত্যাহ-_ 
তদ্দিতি। তাত্রদ্ষৈব মৌনহ্ু। বিষয ইতি যোগিনো৷ বিছুঃ। মানং মৌনঞচ বিবৃপোত্যাচার্ধয- 
ধৃতং বচনম্। যথা-_গআক্লাঙ্গনাদিভোগেযু ভাবো মান ইতি ্মৃতঃ। ব্রদ্ধাননদনথখপ্রাপ্তিহেতু- 
মৌনমিতি স্থৃতম্1” এবকাত্র মানশবস্ত নগুংসকত্বমার্যম্ 1৪৩ 

তয়োবিবোধং দর্শ্যতি--শ্রীবিতি। মানার্থে উক্তমানবিষয়ে জগতি সংবাসাদবস্থানাদ্বেতোঃ 
ভাবত্ভাবদীপঃ 

তেহপি পশুবন্লিবিবেকত্থাদুপেক্্যা এব ন তু দগ্ডনীষা ইত্যাহ--অধর্শেতি 1৪২ ন বা ' 
ইতি। মাঁনং র্লীবতবমার্ষমূ। মুনেঃ কর্ম মৌনং যোগিচর্ধ্যা মানাধিনাং পরলোকো 
দুসেম্পাদঃ পরলোকারধিনাং মৌনিনাঞ্চ ইহলোঁকো ছুঃসম্পাদ ইতি ভাবঃ1৪৩| শ্রীরিতি। 
ধনাভিজনৈম্্্যরূপা লক্ষমীঃ হুখস্ত মানরপন্ত সংবাসোহধিষ্ঠানং তথাপি সা পরিপদ্থিনী 
চোবতুল্যা পবলোকম্য নাশিনী ঘোগিনাং তু হৃতবামনিষ্টকারীত্যর্থঃ | ব্রাদ্দী ব্রাহ্মণন্ত - 
যোগ্য! শ্রী: খগজুলামাত্বিকা। “খচঃ সাঁমানি যজ,ংবি সা হি শ্রীবমূত| লতাম্” ইতি 

আবাঁব কেহ অপমান কবিলেও জ্ঞানী লোক এইবপ মনে করিবেন যে, 

'ীস্তজ্ঞানশৃন্ত মূর্খ ও অধর্মনিপুণ লোকেরা ত মাননীয লোকেব সম্মান 
কবিবেই নাঃ ॥৪২ 

ভোগ ও যোগ--এই ছুইটী মিলিত হইযা সর্ধ্বদা একত্র বাস কবে না। 

কাৰণ, এই লৌক ভোগেব বিষয় এবং পরলোক যোগের বিষ । তবে সে পরলোক- 
শবেব অর্থ ব্রহ্ম, ইহা যোগীবা বলেন ॥৪৩1 
টিন 22 সিডি তিনি সি টি টি ১22 

(৪৩) “*চরতঃ লদা-পি। (98) শ্রী: হ্খন্তেহ সংবাঁস:_পি বা! ব রা, ্রৃহি মানার্ঘ 
জঃবাসা হি। 



পর্ববণি ঘ্িচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ - ৪২৯ 

দ্বারাণি তন্তেহ বন্দন্তি সন্তে! বহুপ্রকারাণি হুবাধরাণি। 

সত্যার্জবে হ্রীর্মমশোচবিদ্াঃ ষণ্মানমোহ্প্রতিবোধনানি ॥৪৫) 
ইতি ্্রীমহাভারতে শতদাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্রযোগপর্বৰণি 

সনতজাতীয়ে দিচগ্ারিংে দ্বিত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ 
শাসক আত | জন 

যা! শ্রী; সম্পত্তিঃ তদর্থকর্মকরণীঁদৃৎপন্তে, স| চাপি প্র, পরিপ্থিনী হি ব্র্ষগ্রাপ্তিবিবোধি- 
স্তেব। হি যন্মাথ, হে ক্ষত্রিয়! প্রজ্ঞাহীনেন যৌগবুদ্ধিশৃন্েন জনেন, ব্রাঙ্দী ব্র্ষগ্রীপ্তিলক্ষণা, 
শ্রঃ সম্পত্তি: স্ুহূর্লভা, প্রগাঢবিষয়াসজেবিত্যাশয়ঃ। ব্রাপ্ষশ্রিয়ো লক্ষণমাহাচাধ্যধতম্। 

যথ। -“যা নিত্য! চিদ্ঘনানস্তা গুণরূপবিবজ্জিতা। আনন্দাখ্যা পরা শুদ্ধ ত্রাক্দী শ্রীবিতি 
কথ্যতে ॥৮ 18৪1 | 

ইদানীং ব্রাহ্শ্রিষঃ গ্রাধ্য ানাহ_্ারাপীতি। সস্তঃ সাধবঃ, ইহ জগত্যেব, তত্ত 
বপরান্তিহেতুভৃতযোগলক্ণর্ৌনত, ছুরাধরাঁণি দুষ্করাণি বহুপ্রকারাণি চ, দ্বাবাঁণি উপায়ান্ 
বস্তি। কানি তানীত্যাহ--সত্যেতি। সত্যং সত্যভাষণম্, আঁজ্ৰবং সবলতা, হ্বীঃ অকার্ধ্য- 
করণে লজ্জা, দম ইন্জিয্মনম, শৌচং তীর্ঘগানাদিজন্যা! পবিত্রতা, বিদ্যা তরজ্ঞানঞচ, এতানি 
যু, মানন্ত প্রাগুকলক্ষণন্ত যোগন্ত মোহস্ত অন চগ্রতিবোধনানি। অতএব হি মৌনস্ত 
দ্বারাণীত্যাশয়ঃ॥8৫| 

ইতি মহামহোঁপাঁধ্যায়-তাঁরতাঁচা্ধ্য-মহাকবি-পন্দ্ূষণ- পহরিধাসসি্সতবারীশভ)টাাবিবচিতাযং 
মহাভারতটাকাযাং ভারতকৌমুদীসমাধ্যাযামুুযোগপর্বণি সনৎস্জাতে 

ঘিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০1 

ভার্তভাবদীপঃ 
অতেঃ। প্রজ্ঞাহীনেন খগা্দীনাং বহম্তং ন প্রাপ্তুং শক্যমিত্যর্ঘ; 1881 তন্য ত্রাঙ্ষহ্থন্ত 
ঘারাণি প্রান্তিসাধনানি ছুরাধরাণি ছুঃসংরক্ষ্যাণি। সত্যং যঘার্থভাষণম্, আক্জবম্ অবক্রতা, হর: 
লোৌকাপবাদভবম্, দম ইঞ্জিষনিগ্রহা, শোঁচং মৃজ্জলাভ্যাং বাহ্ম্ আত্তবং তু মনঃ শু, বিদ্যা 
বেদশান্বাধিগমঃ। যথেতি। এতেযু সৎন্থু অনাদিবাসনয়! আগতোহপি মোহে যথাবনন প্রভবতি। 
ষগ্মানমোহপ্রতিবন্ধকানীতি পাঠে স্পষ্টোহর্থঃ 1৪৫| 

ইতি ্ রীমহীভীরতে উদ্যৌগপর্বণি নৈলকষ্টীয়ে ভারতভাবদীপে ছিচত্বারিধশোহধ্যাধঃ॥৪২। 5৯8757558752788858888820565858888055588558 
এই ভোগনাধক জগতে বাস করায় যে সম্পদ্ উৎপন্ন হয়, তাহা ব্রহ্মপ্রান্তিব 

প্রতিবন্ধক। কারণ, যৌগবুদ্ধিবিহীন লোকের পক্ষে ত্রন্মপ্রীপ্তি অতি ছুদ্ধর ॥৪81 
সাধুর এই জগতেই সেই যোগের বহুবিধ ছুক্ধর উপায় বলিয়াছেন। বথা-_ 

সত্য, সরলতা, অকার্যকরণে লজ্জা, ইন্ড্রিয়দমন, শৌচ ও বিদ্া-_-এই ছয়টী ভোগ 
ও মোহের প্রতিবন্ধক ॥8৫॥ 

এন্যধা ন মোহপ্রতিবোধনানি_বা ব রা--বগানমোহগ্রতিবলানিনিক্ 
প্রকীরাি ছুরাচরাণি-..বগ্মানমোহপ্রতিবন্ধকানি_-ইত্যাচার্ধাধতং পাঠম্। 



ত্রিচত্বারিংশোইধ্যায়ঃ। 
২২2 

ধৃতরাষ্ট্র উবাঁচ। 
কশ্যৈষ মৌনঃ কতবন্ন, মৌনং প্রত্রহি বিদন্িহ মৌনভাবমু। 
নিন বিদ্বানুত যাতি যৌনং কথং মুনে। মৌনমিহাঁচবস্তি ॥১॥ 

সনৎস্থজাত উবাচ | 
যতো ন বেদা মনসা সহৈনমনুপ্রবিশস্তি ততোহথ মৌনমৃ। 
যত্রোথিতো বেদশবদস্তথাহধং স তম্মযত্বেন বিভাতি রাজন্ ! ॥২| 

ভাবতকৌমুদ্ী 
ূর্বাধ্যায়ে “অসৌ৷ মৌনস্ত তথিছু৮ ইত্যনেন মৌনস্ত বিষযো দরশিতঃ, তত্র পঞ্চধা পৃচ্ছতি__ 

কন্তেতি। কন্ত জনস্ত, এয মৌনঃ সম্ভবতীত্যধিকারিপ্রশ্নঃ । কতবন্ন, মৌনমিতি মৌন- 
শবার্ঘপ্রশ্:। হে বিহবন। জানিন। ইহেদাঁনীম মৌনম্ত ভাঁবং লক্ষণং প্রব্রহীতি লক্ষণ- 
প্রশ্নঃ । বিহবান্ জ্ঞানী জন: তেন মৌনেন, মৌনং “তঘিছু*ঃ ইত্যনেন নিবেদিত, ত্র্ষ, যাতি 
প্রাপ্মোতি উতেতি ফলপ্রগ্নঃ। হে মুনে।- ইহ অগত্যামূ কথং কেন প্রকাবেণ মৌনমা- 

১ চবস্তীতি পবিপাটপ্রশ্নঃ ৷ মূনের্ভাব ইত্যণি পুংঘৃম, মুনেঃ কর্ণ ইত্যণি চ রীব্বমিত্যুভযোপ- 
পত্তিঃ॥১॥ 

ভাব্তভাবদীপঃ 

পূ্বাধ্যায়াস্তে মৌনং ব্রানধীশ্রীঃ সত্যাদিষট্কঞ্চ মোহাত্মকন্মৃত্যোঃ প্রতিবোধকানীত্যুক্তমূ 
তান্যেৰ প্রশ্পূর্বর্কং বিবরীতুমধ্যাযান্তরমাঁবভতে--কশ্যৈষ মৌন ইত্যাদি। গ্ঠাসপূর্বর্কং স্বীক্রিষ- 
মাণো মৃনেধন্মো মৌনসংজঃ কণ্য প্রযোজনস্থার্থে ইত্যেকঃ প্রশ্ন: । 'লোকপ্রসিদে্বা্নিষমো বা। 
“অমৌনঞ্চ মৌনঞণ নির্বিপ্াথ ব্রাহ্মণ” ইতি শোতপ্রসিদ্ধেরমৌনশবিত্বাৎ পাণ্ডিতযাবাল্যাপবপর্্যাযাৎ 
শ্রবণমননাখ্যাণ ঘযান্ত্ততসমনিষতং নিদিধ্যাসনং বা মৌনশব্দিতমূ। তযোর্সধ্যেহত্র কতবন্লোন- 
শবাতিধ্যেমিতি দ্বিতীয়: | তন্ত চ ভাবং দ্বলক্ষণং ব্রুহীতি তৃতীযঃ | তেন মৌনেন বিদ্বান্ 
মৌনং মনঃপ্রাণেক্দিযক্তিঘাঁণাং নিববশেষেণৌপবমং নিধিকল্সং প্মিতি যবৎ তছত অপি যাঁতীতি 

-চতুর্ঘঃ। কথং বা কেন প্রকারেণ মৌনমাঁচরন্তীতি পঞ্চম: প্রশ্নঃ॥১৫ পঞ্চানামপি প্রশ্নানাং 
তত্ত্রেণোত্িবমাহ__যত ইতি। যন্মাদ্ধেতোঃ এনং প্রত্যগা্ানং মনসা সহ বেদা ন অন্ুপ্রবিশস্তি। 
“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” ইতি বাঙমনসাতীতত্বশ্রতেঃ। ততো 

হেতোঁঃ মৌনমিতি এতগ্মামেত্যর্ঘঃ। এতেন বাঙ্মনসাতীতপযপ্রাপ্তির্ষৌনশ্য প্রযোজনং 
তচ্চ বাগাদিবাহেক্জরিষনিগ্রহরূপং মনোঁনিগ্রহরূপং তেন চ ক্রমাদাহযাভ্যন্তরপ্রপঞ্চযোরভানং 

ধৃতবাষ্্র বলিলেন-_“এই মৌনটা কাহার হয্? মৌনশব্দেব অর্থ কি? মহযি | 

এখন মৌনের লক্ষণ বলুন, জ্ঞানী লোক মৌনদাবাই কি মৌন লাভ করেন? এবং 
মুনি! এই জগতে মানুষ কি প্রকারে মৌনাঁচরণ কবে ?” 1১ 



ব্রিত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। ৪৩১ 

ূতবাষ্ট্ী উবাচ। 

খাচো যজংষি যে বেদ সামবেদ্চ বেদ যঃ। 

পাপানি কুর্ধবন্ পাঁপেন লিপ্যতে কিং ন লিপ্যতে ॥৩॥ 

ভাবতকৌমুদী 
একনৈৰ শ্লৌোকেন পঞ্চানামেব প্রশ্গীনামূতররমাহ_যত ইতি। অথেত্যুতবারস্তে। হে 

বাজন্! “যতো হেতৌ:, বেদা অপি মনসা! সহ, এনং পবমাত্মানম্চ ন অন্থপ্রবিশত্তি ন বিষয়ী- 

কুর্তি, প্যতো বাচো নিবর্ত্তে অগ্রীপ্য মনসা সহ” ইতি শীতে, ততো! হেতোরেব, মৌনং 

মুনিকর্দ জানং বর্ষ, “সত্যং জানমীননদ বদ্ধ" ইতি শ্ুতেঃ। এতেন মুনষ এব মৌনাধিকারিণ 

ইত্যধিকাবিপ্রশ্নোতবষ, মৌনশ্বার্থেব্রহ্মেতি মৌনশবা্ঘপর্োততবম্, মৌনং জঞানাত্মকং ত্রদ্মেতি চ 

মৌনলক্ষণপ্রশ্গোত্ববমভিহিতম্। বেদশবঃ: “ব্রন্ষবিদরেমৈব ভবতি” ইত্যাদিবেদবাক্যম যত্র 

যন্থিন্ নিগিত্বে, উ্থিতো৷ জাগত্তি বর্থত ইতি যাবত, তথা তত্ভাবপ্রাস্ত এবাঁধমধিকারী ভবতি। 

এতেন মৌনফলং বরহ্তব্রীপ্তিরিতি ফলগ্রশ্নোতিরম্। লঃ অধিকারী মুনিঃ তম্মযত্থেন চিত্তৈকাগ্র্েগ, 

বিভাতি তজ্জ্যোতিবঝটগ্তাছ্িরাজতে। এতেন চিত্তৈকাগ্রামেব মৌনাচরণপ্রকাঁর ইতি পবিপাঁটী- 

প্রশলোত্তবঞ্ষোক্তম্ 1২1 

০০০০০ চি 

_. ভারতভাবদীপঃ 

তেন চাভানেন গ্রাপ্যং বাঙ্মনসাতীতং পদমিতি প্রশনচতুটৈত্তোত্রমুকতং ভবতি। পঞ্চমপ্রশ্নস্তো- 
ত্রমাহ--যতোখিত ইতি। যন্ত্র অধিষ্ঠানে ভুমন্রনষাত্মনি বেদশববন্তথা! অয়মিতি লৌকিরুশবস্চ 
উথ্িতঃ ক্ষেত্রে অনুর ইব সমুদ্ধে তরন্গ ইব চাভিভূতিঃ স ভূতাঁতআ! তন্মযত্বেন শব্দমযত্বেন বিভাতি 
প্রকাঁশতে ১ ছে বাজন্। অযং ভাঁবঃ--বেদশব্বেন বোন সারতরঃ প্রণবঃ ভূরিত্যেব খখেদাদজায়ত 

ভব ইতি য্ূর্বেদীৎ খ্ঘরিতি সামব্দোজানি শুক্রাপ্য ভ্যতপতেভ্যোহভিতপ্তেত্যস্ত্রয়ো বর্ণী অজায়- 

স্তাকার উকাবোঁ মকাব ইতি তানেকধা৷ সমভবত্তদেতদৌমিতি ব্হবচত্রান্ষণাঁৎ। তত চ প্রণব 
ওমিত্যেতদক্ষবমিদং সর্বমিতি সার্বাত্যশ্রুতেন্তন্নীত্রাণাং চ অকারোকারমকাবাণাং ক্রমাৎ স্থুল- 

" ক্ল্সকাবণপ্রপঞ্চবাঁচকানাং বাচ্যবাচকরোরভেদাৎ পূর্ববূর্বন্থ উত্তরোত্তরত্র প্রবিলাপনে গুরক্তমুক্তা 
ক্রিষমাণে স্ুলশ্ত জগতঃ সুক্ষ লবগৌঁদকন্যায়েন প্রবিলযো! ভবতি । তথ! হুক্ম্ত কারণে কাবগশ্য 

তুরীযেহমাত্রাবাচ্যেহমাত্রাখো। «“শিবমদবৈতং চতুর্ঘং মন্যন্ত” ইতি শ্রতের্গলিতাখিলদ্বৈতভানে 
বাজ্বনসাতীতে প্রবিলয়্ো ভবতি, অতঃ প্রণবাখ্যশবমযত্বেন তন্বাব৷ বাজ্মনসাতীতং বস্ত 

ভাঁতীতি যুক্তমিতি ঃ২ নন যদি বেদশবময়ত্বেন তন্বারা বাজ্মনসাতীতং পদং ভাতি 

সনৎসুজাত বলিলেন--“রাঁজা! যে হেতু মনেব সহিত বেদবাক্য সকলও 
এই পরমাত্মার নিরূপণ কবিতে পারে না, সেই হেতু মুনিকর্ধ জ্ঞানকেই মৌন 
ক্রন্ম) বলা হয। যাঁহাব জগ্চ বেদবাক্য প্রবৃত্ত হইয়াছে, জরধিকাবী মৌনছারা 
সেই ব্রদ্মভাবই প্রাপ্ত হন এবং সেই অধিকাবী চিন্তেব একাগ্রতাছ্বাবা বিরাজ কবেন 
(টীকা ভষ্টব্য)” 0২ 

(৩) খচো যজহত্বাধীতে যঃ সামবেদঞ্চ যো৷ ছিজ:--ইত্যাচাধ্যধূতঃ পাঁঠ:। 



৪৩২ মহাভাবতে উদ্যোগ- 

সনৎ্ম্্জাত উবাচ। 

নৈনং সামান্যুচো বাপি ন যজু্যবিচক্ষণমূ। 
্রায়ন্তে কর্মণঃ পাপান্ন তে মিথ্যা ব্রধীম্যহম্ ॥৪॥ 

ন চন্দাংসি বৃজিনাভারয়ন্তি মায়াবিনং মাষয়! বর্তমানমৃ। 
নীড়ং শকুস্তা ইব জাতপক্ষাশ্ছন্দাংশ্যেনং প্রজহত্যন্তকালে ॥৫॥ 

ভাবতকৌমুদী 
বেদমহিমানং পৃচ্ছতি-_খচ ইতি। যে! জনঃ, চৌর্্যাদিনিবন্ধনানি পাপানি কুর্বন্, খচঃ 

যজংধি চ বেদ জানাতি, তাদুশো যশ্চ লামবেদং বেদ, স্ জনঃ, পাপেন লিপাতে, কিংবা ন 

লিপ্যতে। খগাদীনাং লক্ষণয়পাঁণি মীমাংীতুত্রাণি যথা --“তেযামবগধতরার্থবশেন পাঁদব্যবস্থিতিঃ” 

“ীতেষু সামাথ্যা” “শেষে যজুশবঃ” 1৩| 
নেতি। সামানি খচো বা ন, যজংস্তুপি চ ন, এনমবিচক্ষণম্ অবিদ্বাংসং জনম পাপাৎ 

কর্দণঃ, ত্রায়ন্তে রক্ষপ্তি, জনঃ পাপানি কুর্বন্ বেদান্ পঠন্নপি পাপেন লিপ্যত এবেত্যর্থঃ। 
অহমেতত্তে-মিথ্যা ন ব্রবীমি ॥৪1 

ন্ঘস্ত পাঁপকাবী জীবন্ পাপেন লিথঃ, কিত্বন্তকালে ভগবন্তং ন্মবন্ন,্ীরং লপ্মাতে, “যং যং 
বাঁপি ম্মবন্ ভাবং ত্যঅত্যন্তে কলেবরমূ। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় | সদা! তত্তাবতাঁবিতঃ ॥” ইতি 
শ্থতেরিত্যাহ--নেতি। ছন্দাংসি বেদাঃ, মাযাবিনং ধর্মধবজম্, মাষযা কপটেন বর্তমান, জনম্, 
বৃজিনাৎ কৃতাৎ পাঁপাৎ্, যথা ন তাঁবযস্তি ১ তথা জাঁতপক্ষাঃ শকুস্তাঃ পক্ষিণঃ, শীড়ং স্বম্বকুলাষমিব, 

ছন্দাংশি বেদাঃ, অন্তকালে মবণকলেপি, এনং পাঁপিনম্। প্রজহতি পবিত্যজন্তি1 পাপগ্রভাব 
এবাযমিতি ভাবঃ 1৫ 

ভাবতভাবদীপঃ রি 

তজজানাচ্চি। ““যখেবীকাতুলময়ৌ প্রোতং প্রদুষেতৈবং হাহ সর্ধরে পাপ্যানঃ প্রযন্ত” 
ইতি শ্রতেঃ সর্বপাপনাশন্চ ভবতি তহি মৌনহীনস্তাপি খগাগ্ঘভ্যামেন তদুভষং ভবিষ্ত- 
তীত্যাশঙ্কতে--খচ ইতি৩ অবিচক্ষণং বাত্মনসনিগ্রহীসমর্থম্ 181 ছন্দাংসি বেদাঃ। 
বৃজিনাৎ পাঁপাৎ। নন "অথীগমে! যাং যাং দেব্তাং নিরাহতন্তান্তত্তান্তস্তব্যমন্নভবতি"' 

ইতি বচনাৎ “্যং ঘং বাপি স্মবন্ ভাবম্” ইতি শ্থতেশ্চ নিত্যাভ্যাসাদস্তকালে ঘদ্দৈবত্যং 
মন্ত্র ম্বতি তদ্দেবতাতাত্তাবামস্ত ভবিস্ততীতি কিং বাত্বনসনিগ্রহরূপেণ মৌনেনেত্যাশক্যাহ-_ 

ধৃতবাষ্ট্র বলিলেন--“যে লোক পাপ কবিতে থাকিয়াও খগ.বেদ, যজুর্েদ ও 
সামব্দে পাঠ কবে, সে লোক পাপে লিপ্ত হয? কিংব! লিপ্ত হয় ন! ? ॥৩| 

সনৎসুজাত বলিলেন__“সাম, খক্ ব| যজুর্ব্েদ অজ্ঞানী লোককে পাঁপ হইতে 
রক্ষা কৰে না। ইহা! আমি আপনাব নিকট মিথ্যা বলিতেছি না৷ ॥&| 

বেদ সকল ধর্মমধ্বজী ও কপটী লোককে পাঁপ হইতে উদ্ধার ত করেই না, 

(৪)--ঘজংবি চাবিচক্ষণম্_ ইত্যাচাসক্মত: পাঠ:।  ৫)--বৃজিনং তাবযস্তি__ইতি পাঠ 
তৃতীয়চতর্থপাদয়োঃ পৌ্বাপধ্যবিপধ্যযশ্চ আচার্য্যমন্মতঃ | 



পর্ব্বণি ভ্রিচত্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 8৩৩ 

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 
ন চেছ্বেদা বেদবিদং ত্রাতৃং শক্তা বিচক্ষণ ! | 

অথ কম্মাৎ প্রলাপোহয়ং ত্রাহ্মণানাং সনাতনঃ ॥৬॥ 
সনত্মুজাত উবাচ। 

তন্তৈব নামাদিবিশেষরূপৈরিদং জগস্ভাতি মহীনুভাব ! | “ 

নির্দিষ্ট সম্যক্ প্রবত্তি বেদাস্তদিশ্ববৈরপ্যমুদাহরন্তি ॥৭1 
ভারতকৌমুদী 

উ্তার্থে পৃচ্ছতি-_নেতি। হে বিচক্ষণ | বিদ্বন্! বেদাশ্চেৎ বেদবিদমপি জনম্, পাপান্রাতুং 

ন শক্তাঃ তদা! ব্রাহ্মণানাং ত্রদ্মব্দাং অনানাম্, অয়ম্ “ঝগ্যহূংসামভিঃ পূতো! ব্রহ্মলোকে 

মহীযতে” ইত্যাদিরূপঃ সনাতনশ্চিরকালীনঃ, প্রনাপঃ অনর্থকং বচঃ, কন্মাৎ প্রবর্ততে 18৬ 

অন্তোত্তরমাহ ত্রিভিঃ শ্লোকৈং, তশ্তেতি। হে মহান্ুভাব! তত্বজিজ্ঞান্ুতয়। মহাপ্রভাব- 

শালিন! তশ্ৈৰ পবত্রদ্ষণঃ নামানি ঘটপটাদিসংজ্ঞাঃ আদিপদাদ্ঘটপটাদিপদার্থাশ্চ্ তক্রপাণি 
যানি বিশেষরপাণি তৈ:, অভেদ্দে তৃতীযাঁবিধানাৎ মামাপরিকল্পিতনামাদিবিশেষরপাত্মকমিদং 
জগন্ভাতি; “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে” ইতি শ্রুতেঃ। বেদাশ্চ “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ 
ঈয়তে” «ঘ্বে বাব! ব্রদ্ধণো৷ বপে মূর্ভধামূর্ত” ইত্যাদিরপাঃ নির্দিশ্ত তশ্তৈব পরব্র্থণৌ 
মাযাঁপরিকল্পিতমিদং জগৎ ইখং নিবপ্য, পুনঃ “সাক্ষী চেতাঃ কেবলো! নিগু পচ” “অশব্বমন্পর্শ- 
মরপমব্যযম্” ইত্যাদিরূপা চিন্মান্রভূতং অম্যক্ সমীচীনং রূপং প্রবদস্তি। মুনয়শ্চাপি তন্ত 
পরব্র্মণঃ বিশ্বম্মাৎ প্রপঞ্কাৎ বৈরপ্যং বৈলক্ষণ্যম্, উদ্দাহ্রস্তি $ “সত্তামাত্রং নিবিকারং নিরীহম্” 
ইতি শ্রীভাগবতোক্তেঃ ॥৭। 

৮০০ 

ভারতভাবদীপঃ 
নীভমিতি। মৌনাভাবেহস্তকালে ছন্দাংস্তেব ন দ্ফরস্তীত্যর্থঃ ॥৫1 ধর্শং ম্বাভাবিকম্। 

“শমো দুমস্তপঃ শোঁচং ক্ষাস্তিরার্জবমেব চ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমান্তিক্যং ব্রদ্মকর্ শ্বভাবজম্॥» 
ইতি গীতাস্থজং বিনা প্রলাপ: । খগযঙ্ুসামভিঃ পৃণ্তা ব্রদ্ঘলোকে মহীযতে ।” "্যাবতীর্বে 
দেবতান্তাঃ সর্বা বেদবিদি ব্রাঙ্ষণে বসন্তী”তি ব্রাহ্মণানাং মাহাঁয্মাগ্রখ্যাপকোহনর্থকো 

বাক্যসন্দর্তঃ প্রবৃত্ত ইতি শেষঃ। সনাতনোহনাদিঃ1৬। উত্তরমাহ--তন্তেতি। “অস্ত 

পরন্ত জাতপক্ষ পক্ষীবা যেমন আপন আপন কুলায় (বাসা) পরিত্যাগ করে, 

সেইবপই অস্তিমকালে পাগীকে পবিত্যাগ করে” ॥৫॥ 

দবতবাষ্ট্র বলিলেন-_“মহধি। বেদ যদি বেদজ্ঞ লোককে পাপ হইতে বক্ষা 
_ কারতে না পারে, তবে ব্রহ্ম্র লোকদিগের চিবকালের এই প্রলাপ (বেদ পাপ 
নাশ কবে' এই অনর্থক বাক্য) চলিতেছে কেন 1” ॥৬1 

৬) ন ছেছ্ছেদা বিনা ধর্মং ভ্রাতুং,শক্তা বিচক্ষণম্-*সনাতন !-_পি, ন্ চে্ছেদা বিনা ধর্মং 
জাতুং শক্তা বিচক্ষণ 1--বা বরা নি। 

উদ্যোগ-৫৫ (১৪) 



৪৩৪ মহাভারতে উদ্ৃযোগ- 
তদর্থমুক্তং তপ এতদিজ্যা তাভ্যামসৌ পুণ্যমুপৈতি বিদ্বান্। 
পুণ্যেন পাপং বিনিহত্য পশ্চাঁৎ সঞ্তায়তে জ্ঞানবিদীপিতাত্বা ॥৮| 

ভারতকৌমুদী 
নম্বেতেনাপি প্রকৃতপ্রশ্নে কিমুত্তরং জাতমিত্যাহ--তদদিতি | তবর্থং তন্ত পরব্রন্ষণঃ গ্রাপতর্থ- 

মেব, বেদেন এতত্তপঃ কু্ুচান্দ্রায়ণার্দি উত্তম, ইজ্যা অগ্নিহোত্রাদিষাগশ্চোক্তা ) “তমেতং 
বেদান্ুবচনেন ব্রাঙ্মণা বিবিদিষস্তি যজ্জেন দানেন তপসাহনাশকেন” ইত্যাধিশ্রতেঃ। অমে| 
বিহ্বান্ জানী চ, তাভ্যাং নিফামকুতাভ্যাং তপ ইজ্যাভ্যাম্, পুণামুপৈতি ১ পশ্চাৎ পুণ্যেন ৮, 
সঞ্চিত পাঁপং বিনিহত্য, জ্ঞানেন বিদীপিতাত্মা৷ উজ্জলীকৃতত্বরূপঃ নঞ্জায়তে। অভ্রাষমাশয়ঃ__ 
ব্দোঃ সাক্ষান্ন পাপনাশায় প্রভবন্তি, অপি তু তপৌঁযজ্ঞাদিবিধানদ্বারা। তপোযজ্ঞাদিভিষ্চ 
বিবিদিষ] জায়তে, ততশ্চ জ্ঞানম্, জ্ঞানাচ্চ ব্রশ্প্রাপ্তিলক্ষণা! মুক্তিরিতি বেদানাং সাক্ষাৎ পাপ 

নাঁশকত্বাভাবপরং মদ্চনম্, ব্রাঙ্গণবচনন্ত পরম্পরযা পাঁপনাশকত্ববোধকমিতি ন বুতরাপ্য- 
নামগস্তমিতি ৮1 

ভাবতভাবদীপঃ 

মহতো! ভূতন্ত নিশ্বনিতমেতদ্যদূগ বেদ যনুর্ধ্দঃ সামবেদ, ইত্যাদিশ্রুতে্বন্ত প্রলাপোহয়ং 
বেদশাস্্াদিগ্রপঞন্তন্তৈৰ পরমাত্মনঃ হ্বযম্ অব্যাককৃতন্ত নামরূপাতনাব্যাকৃতম্ত দ্বরূপম্ ইং 
জগতভাতি। নামাদিবিশেষরপৈবিভীথন্ভাবে তৃতীয়া । নামকূপাত্বকো! যো! বিশেষস্তদাত্মক- 
্বরপন্তেত্যর্চ। তথা চ শ্রুতিং_“তদ্বেদং ভরথাব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাঁসো 
নামাহয়নিদংরূপ ইতি” ইতি হে মহাহ্ভাব নিদ্দিত্ঠ “দে বাব ব্রন্মণো রূপে মূর্তং 
চৈবামূর্ত, ৮” ইত্যাদিনা কত্মং দৃশমদৃশ্যঞ্চ বিশ্ব ব্রদ্মরপত্রেন নিদ্দিশ্য ব্রগোবেদমিতি সম্যক 
প্রব্স্তীত্যধ্যারোপপ্রসক্ষে। অপবাদপ্রসঙ্গে চ তৎ ব্রদ্ধ বিশবন্মানুর্তামুর্তাৎ বিরূপমেব বৈরপ্যং 
বিলক্ষণম্ উদাহরস্তি, বেদাঃ এব অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হেতন্মাদস্ৎ পরমন্তীতি 
নেতীত্যাদযু । অত্র নেতি নেতীতি নঞ্দ্বষেন প্রর্তে মূর্থামূর্তে নিষিধ্য শুন্তশেষদ্বে 
প্রমজে এতম্মাদাত্মনোহন্টং পরং কার্ধ্ং কারণং বাঁতিরিজ্ং নাস্তভীতি হেতোর্নেতীত্যুচ্যতে 
ন তু শৃন্ঠমবশেন্তত ইতি শ্রুত্যৈব ব্র্মণো বিশ্ববৈরপামুক্তমূ। ততশ্চ যত্গ্রতবত্েন বেদো 
মান্তস্তং বেদোক্তমার্গাননুষ্ঠানেনাজানতো বেদাধ্যযনমপি নিক্ষলং ভবতি। ভগবদাজাভন্ন- 
দোষাদিতি ভাব; । শ্রুয়তে চ। ন তন্ত বাচ্যপি ভাগোহস্তীতি। দেহাগ্যাত্মবুদ্ধা। পরমাত্মা 
নান্তীতি মত্বা তং ত্যজতঃ বেদৌচ্চারণমাত্রদস্তবেহপি ফলাংশো! নান্তীতি শ্রত্যর্ঘঃ॥?1 
তদর্থমিতি। যৎ বিশ্ব্াদ্বিলক্ষণং ব্রদ্ম প্রোকিং তদর্থং তত্প্রাধ্যর্থম, এত গ্রসিদ্ধং তগ: 

সনতমুজাত বলিলেন-_“মহাত্মন্! এই জগৎটা সেই পবত্রদ্মেবই মায়াকল্পিত 
নাম ও আকৃতিষ্ববপ বিশেষ বিশেষপে প্রকাশ পাইতেছে; বেদগুলি তাহাই 
নিবপণ করিয় পবক্রঙ্গোর প্রকৃত অবস্থার কথা বলিয়া থাকে এবং ০ বিশ্বজগৎ 

হইতে পবব্রহ্মোব বৈলক্ষণ্যেবই উল্লেখ কবিয়! থাকেন ॥০॥ 

(৮)-""ন জায়তে-স্টত্যাচাব্যধূতঃ পাঠঃ । 
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জ্ঞানেন চাত্বানমুপৈতি বিদ্বানথান্যথা বর্গফলানুকাজক্ষী। 

অন্মিন্ কৃতং তৎ পরিগৃহা সর্ববমমুত্র ভূঙক্তে পুনরেতি মার্গমূ ॥৯1 

ভারতকৌমুদী 

পুনরপি পরম্পরযা বেদানাং পাঁপনাশকত্বমাহ--জ্ঞানেনেতি। বিদ্বান্জানী জনঃ, জ্ঞানেন 

চ/ আজ্ঞানং ব্র্থ, উপৈতি প্রার্ধোতি। তথা চ ।বেদবিধানানিক্কামতাবেন হজ্ঞাগ্নুষ্ঠানম, তেন 

চবিবিদিষা জায়তে, ততশ্চ জ্ঞানমুৎপগ্তে, জ্ঞানেন চ ব্রক্মলাভ ইত্যাশয়ঃ। অথ, বৃজ্যতে 

ত্জ্যতে নিফামতাঁব এভিরিতি বর্গা ইঞ্জিয়াণি তেষাং ফলমুদেস্ঠো ভোগন্তদস্কাজ্জী ভোগা 
ভিলাধী জনঃ, অন্যথা! সকামভাবেন; অন্মিন্ লোকে কৃতং তৎ অর্বং যজাঘিজাতং পুণ্য, 
পরিগৃহা গত্বা, অমুত্র পরলোকে, তৎফলং দ্বরঙ্বনাভোগাদিম্থথং ভূঙক্তে ; তৎ্পুণ্যক্ষয়ে চ 

পুনরমা্গ, সংদারপথমেতি , “তন্মিন্ যাঁবৎ সম্পাতমুষিত্বা অখৈতমেবাধ্বানং পুননিবর্তস্তে” 

ইতি শ্রুতেঃ|8] 

ভার্তভাবদীপঃ 

কঙছচান্্রাযশাদি, ধ্যানধারণাদি চ উত্তং “তপসা -ত্রদ্ধ বিজিজাঁসন্ঘ* ইতি শ্রত্যা প্রোক্তাং 

তথা এযা ইজ্যা যাগার্দিরপি তদর্থমেব তত্র ক্রমমাহ--তাভ্যামিতি। ইজ্যাতপোভ্যাং 
পুণ্যোৎপত্তিঃ পুণ্যেন পাপনাশঃ নিষ্পাপত্ত জ্ঞানেন ব্রদ্ধাকাবয়া চেতোবৃত্যা বিদীপিতাতা 
প্রকাঁশিতাত্মতত্বো ভবতি। এতেন ইজ্যাতপসোঃ বাক্ষান্মোক্ষহেতুত্বনিবসনেন জানকর্শ- 

সমুচ্চযপক্ষো! নির্ধলো৷ বেদ্িতব্যঃ |৮॥ কিমাত্মতত্বপ্রকাশেনেত্যত আহ-_জ্ঞানেন চাত্সান- 
মুপৈতীতি। আত্মলাভান্ন পবং বিষ্ভতে। “আত্মানং চেঘিজানীযাদযমন্্ীতি পৃরুষঃ। 
কিমিচ্ছন্ কন্ত কামায় শবীরমন্গসংজরেৎ ॥” ইত্যাদিশাস্্াদীত্বপ্রীপ্তিরেব পরমপুকুতার্থ ইতি 
ভাবঝঃ। বিপক্ষে দোধমাঁহ--অথেতি। অথেতি পক্ষান্তরে, অন্তথা আত্মজ্ঞানাভাবে- 

. নানাত্বনি পুক্যার্থত্ববদধ্যা। বর্গফলান্ুকারী ভবৃতি ভূঙ.ক্তে আত্মানং ন্বস্ববিষয়োপহার- 

মুখেনাবুণোতীতি বর্গ ইন্ত্রিযগণন্তন্ত প্রিষং ফলং বিষষস্থখং তদাকাজ্মী লন্ অস্মিন লোকে - 
কতং যৎপুণ্যং * পাঁপং বা তৎ্সর্বং পরিগৃহ্ “তং বি্ধাকর্শশী সমন্বারভেতে পূর্ববপ্রজ্া! চ” 
ইতি শ্রুতেঃ। তম্ উৎক্রামন্তমিতি শ্রুতিপদন্তার্ঘ; অমুত্র ত্বর্গে নরকে বা তথফলং হ্খং - 
ভুখং বা ভূঙ্ভে। ততঃ পুনরিমং মার্গং লোকং কর্শশেষেণ উপৈতি। তন্মিন্ যাঁবৎ- 
সম্পাতমুবিত্বাঘৈতমেবাধ্বানং পুননিবর্তস্তে। “তম্মানোকাৎ পবৈত্যম্মৈ লোকায় কর্ণ: 

এবং বেদ সেই পবক্রহ্মকে লাভ করিবার জন্যই এই তপস্তা। ও যজ্ঞের বিষয় 
বলিয়া থাকে ; সুতবাং বিদ্বান লোক দেই তপস্! ও যক্দ্বাব৷ প্রথমে পুণ্য লাভ 
করেন, পবে সেই পুণ্যদ্বাবা পাপ নাশ কবিয়া! জ্ঞানদ্বার৷ উজ্জল হইয়া উঠেন ॥৮॥ “ 

জ্ঞানী লোক জ্ঞানদ্বাবা পবক্রহ্ম লীভ করেন; আর ভোগাভিলাধী লোক 
সকামভাবে এই জগতে কৃত সমস্ত পুণ্য লইয়া! পরলোকে বাইয়া তাহার ফল ভোগ 
করে এবং পুণ্যক্ষয়ের পরে আবার সংসারপথে আগমন করে 17৯1 



৪৩৬ মহাভা রতে উদ্্যোগ- 

অন্মিল্লেকে তপস্তপ্তং ফলমন্যাত্র ভূজ্যতে। 

্রাহ্মণানামিমে লোকা খদ্ধে তপসি তিষ্ঠতাম্ ॥১০। 
ব্রাহ্মণানাং তপঃ স্বদ্ধমন্যেষাং তাবদেব তগু। 
এতৎ সম্বদ্ধমপৃযুদ্ধং তপে। ভবতি কেবলমূ্ ॥১১॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
ইদানীং জান্তজানিনোঃ ফলবৈষম্যমাহ-_অন্মিন্নিতি। অজ্ঞানিভিরনৈবন্মিন লোকে তপস্তপ্ 

ক্কতম্; কিন্তু তন্ত ফলম্, অন্যত্র লোকে ভূজ্যতে। বিস্তু ধদ্ধে মহতি তপসি তিষ্ঠতাম, তরা্মণানাং 
ঙ্গোপাসকানামূ, ইম এব লোকাঃ, তন্তপঃফলভোগাশ্রয়া ইতি শেষঃ। তত্তপ:ফলঞচ জানম্ 
জানাচ্চ মুক্তিরিতি ন তেষাং স্বর্গাদৌ গতিরিতি ভাব: 1১০৪ 

অতো জ্ঞানিনাং তপোবৃদ্ধিঃ। অন্তেষাস্ত নেভ্যাহ-ব্রাঙ্গানামিতি। ব্রাদ্দণাঁনাং ব্রদো- 

পাঁসকানীং নিফাঁমং তপঃ, হ্ব.দ্ধম্ অতীববৃদ্ধং বৃদ্ধফলকং ভবতি, জ্ঞানজননদ্বার! মুক্তিজনকত্বাৎ। 
অন্যেষাম্ অগ্তদেবতোপাসকানাস্ত, তৎ সকামং তপ:, তাবদদেব পবলোঁকে তত্তহুক্তফলজনকমেব 

তবতি। এব এতত্তপঃ, কেবলম্ একং সদপি, সমৃদ্ধম্ খদ্ধমপি চেতি ছ্বিবিধং ভবতি। ঘ্ৈবিধার্চ 
পরস্তাৎ ক্ষ্ুটীভবিস্ততি ॥১১। 

| ... ভাব্তভাবদীপঃ 
ইত্যাদিঞ্রতিভ্য:। সম্পতত্যনেনেতি সম্পাত; কর্ম ॥৯॥ নম্বেং তহি শ্বাধ্যায়গ্রবচনে 
এবেতি নাঁকো মৌদ্গল্যঃ তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপ হইত্যাদরেণাধ্যাযনাধ্যাপনয়োমৃখ্যতপত্থ- 
শ্রবণাঁদস্তি তযোরপি মোক্ষহেতুত্বং তৎকথমুচ্তে ন চ্ছন্দাংদি বুজিনাভারয়ন্ভীতি মন্থা 
বিদ্ব্ববিদ্বত্তপসোর্ভেদমাহ-_মন্সিঙ্নিতি। অবিদ্যাং তপসঃ ফলম্ আমুখ্বিকং বিদ্যাং 

্রাহ্ষণানাং তু ইমে এব লোকাঃ ফলদা: জানং দৃষ্টফনমিত্যর্থ:। কীদৃশানাং ধাতে তপসি 
তিষ্ঠতাং ধাত্বে ধাতব্যে, কৃত্যার্থে তবৈকেনকেনযত্থন ইতি ধাঞ্ন্। অবস্তবর্তব্যে 
ইত্যর্)। তচ্চ *শমো দৃমপ্তপঃ শোচ”মিতি প্রাগেবোক্তম্। বৃদ্ধে তপসীতি পাঠে শ্পষ্টোহ্ঘঃ 1১, 

মানুষ ইহলোকে সকামভাবে যে তপস্তা করে, তাহার ফল সে অন্য লোকে 

যাইযা ভোগ কবে; কিন্তু যে সকল ব্রদ্মোপাসক ইহলোকে নিফামভাবে গুকতব 

তপস্তা করেন, তাহার! ইহলোকেই তাহার ফল-_তত্বজ্জান লাভ কবেন এবং তাহাব 
ফলে মুক্ত হইযা যান ॥১০॥ 

সুতবাং ব্রহ্মোপাসকিগের নিফাঁম তপন্তাব ফল অত্যন্ত অধিক হয়? আর 

অন্ত দেবতোপাসকদিগের সকাম তপন্তাব ফল সেইট্কুমাত্রই হইয! থাকে (শাস্ত্রে 
যাহা যাহা উক্ত আছে, তাহ| তাহা মাত্রই হইযা থাকে) ; অতএব এই তপস্তা এক 
'হইযাও সমৃদ্ধ ও খদ্ধভেে দুগ্রকার হয়” ॥১১॥ 

(১০) আাঘণানা, তপব্দ্মগ্যেষাং তাবদেব তত _ইত্যাচার্যবতঃ পাঠ,"ধাত্বে তপমি 
তিষ্ঠতাম্_-বা ঘ বা,.*বুনধে তপলি সংযতঃ-নি। (১১) অয়ং শ্লোকঃ আচার্ধযঃ পি বাবর 

নাকি । 
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. ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 

বথং সমৃদ্ধমপ্যুদ্ধং তপো। ভবতি কেবলম। 
সন্গস্ুজাত ! তদৃক্রহি যথা বিদ্যাম তয়ম্ ॥১২। 

র সনতনুজাত উবাচ। 

নিফল্মষং তপান্তেত কেবলং' পরিচক্ষতে | 

এতৎ সমৃদ্ধমপ্যদ্ধং তপো! ভবতি কেধলম্ ॥১৩॥ 

তপোমুলমিদং সর্ববং যন্মাং পৃচ্ছসি ক্ষত্রিয় !। 

তপসা বেদবিদ্বাংসঃ পরং ত্বম্ৃতমাপুযুই ॥১৪॥ 
জাপা আর থা জী জি রর 

অজ্ঞাতভে্দঃ গৃচ্ছতি--কথখমিতি | ছে সন্ত্হ্দাত! কেবলমেকমেব তপ, কথম্, সমুদ্ধম্ 

অপি চ খদ্ধমিতি ছিবিধং ভবতি ( তৎ তথ৷ ব্রুহি, যথা বয়ং তৎ বিদ্তাম জানীযাম ॥১২৫ 

বিবুরমত্তরমাহ__নিরিতি। কল্মধমজ্ঞানং কামার্দি চ তদুভয়রহিতং নিল্মষম্, এতৎ তপঃ। 

কেব্লং জান্ঘাবা কৈবল্যসাঁধকম্, পরিচক্ষতে মুনয়ঃ। অতএব এতদেকমেব হি তপঃ, সমৃষ্ধং 

মুদ্ধংজ্র, ভবতি, মুক্তিকূপসম্যক্ফলজ্নকত্বা্ঘ॥ কেব্লং লকামতয়া কেবলভোগজনকং নং 

খন্ধমূপি খদ্ধসংজ্ঞঞ্চ ভবতি 1১৩1 

লকামন্ত নিষকামন্ত বা তপস এব সারত্মাহ--তপ ইতি। হে ক্ষত্রির] বাজন্! তং নাং 

ভাবতভাবদীপঃ 
সমৃত্বং বিচুষঃ অনমৃদ্ধমূ অবিদ্বশ্চ একমেব তপঃ কেবলং শ্ুদ্ধং সৎ কখং দ্বৈবিধ্যং 
প্রাপ্তি পৃচ্ছতি কথমিতীতি 1১১--১২। উত্তরমাহ--নিষল্মঘমিতি। কল্মবং কামঃ 
শ্রন্থাদিরাহিত্যঞ্চ তদ্রহিতং তপঃ কেবলং কৈবল্যসাধনত্বাৎ কেবলমিত্যুচ্যতে | তদেৰ 

শরদ্ধাদ্যাপেতমপি সকামং চেৎ্ সমৃদ্ধমিত্যচ্যুতে। যৎ তু কেবলং দভার্থমেব ক্রিয়তে তদৃদ্ধমূ 

তথাচ শ্রতৌ-_“ঘদেব বিদ্যা করোতি শ্রদ্ধযোপনিষদা তদদেব বীরধ্যবন্তরং ভবতি” ইতি 
তরপ্রত্যযশ্রতেবিষ্তাহীনন্তাপি তপসে। বীধ্ধ্যবত্থাবগমাদ্বৃদ্তং গম্যতে 7১৩ তপ এব প্রশং- 

ষতি--তপ ইতি। ইং সর্বং ভোগ্যং তপোমূলং তপপ্রাপ্যং পরমূ অমৃতং মুক্তিম্ ১৪ 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন-_-“মহধি | এক তপস্যা, সমৃদ্ধ ও খদ্ধ_-এই ছুইপ্রকার 
হয় কি কবিয়া, তাহা, আমাকে বলুন ॥ যাহাতে তাহা আমি বুঝিতে পারি” 1১২1 
এ অন্তসুজাত বলিলেন__“মুনিরা বলেন-অজ্ঞান ও কামাদিবিহীন এই তপস্তা 
যুক্তির সাধক হন; স্থৃতবাং এই তপস্তাৰ নাম-_সমৃদ্ধ' আব কেবল ভোগসাঁধক 
তপস্ার নাম-_-খঝছধ? ॥১৩| 

(১২).*"কথং সমুদ্ধমপমূদ্ধং তপো। ভব্তি কেবলম্--পি ঝা! বরা ।..কথং বিগ্তাম--ইত্যা- 
চাধ্যধুত; পাঠঃ। (১৩)-*তপো! ভবতি নান্তখ!--ইড্যাচার্যসন্মভঃ পাঠঃ (১৪)-*পরেত্যারত 
মাং- ইত্যাচার্যাভিমতঃ পাঠি। 



৪৩৮ মহাভারতে উদ্যোগ. 

ধৃতরাষ্ট্ী উবাচ। 
কলষং তপসো৷ ব্রহি শ্রুতং নিফল্ুষং তপঃ। 

সনত্মুজাত ! যেনেদং বিদ্যাং গুহ্ং সনাতনম্ ॥১৫॥ 

সনত্মজাত উবাচ। 

ক্রোধাদয়ে। দ্বাদশ যন্ত দোযাম্তথ। নৃশংলানি দশাত্র বাজন্!। 

ধর্মাদয়ে। দ্বাদশ তে পিতণাং শাস্ত্র গুণা যে বিদিতা দ্বিজানাম্ 1১৬1 
ভাবতকৌমুদী 

ধত্তপঃ পৃচ্ছদি, ইদং সর্বমে জগৎ, তৎ তপ এব মৃলং যন্ত তত্দৃশম্ "দস তপোহতপ্যত, তম্ত 
তপস্তেপানাৎ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। এতেন সকামতপসঃ সারত্বমুক্রমূ। বেদবিদবাংসন্ত নি্কামেন 
তপনা।, পরমমৃতং নির্ববাণমুক্তিমাপ্ন,যুং । অনেন চ নিফাঁমতপসঃ সর্ববনারত্মভিহিতম্ ॥১৪| 

' কল্সবমিতি। হে লনত্ম্জাত | যেন, ইদং গুহং গৌপনীয়ম, মনাতনং নিত্যঞ্চ বর, 

বিদ্যাং জানীয়াম, তৎ নিফল্মঘং তপে। ময| শ্রতম। ইদানীং তপনস্তৎ কল্মষং ব্ুহি 1১৫1 

ক্রোধেতি। হে রাজন] যন্ত তপসঃ ক্রোধাদয়ো দ্বাদশ, তথ! দশত্রি ভ্রয়োদশেত্যর্ঘ, 
নৃশংসানি নিষ্ঠ্রাণি চ, দাঃ, তত্তপ উক্তমিতি শেষঃ। পিতৃগাং পিতৃকল্লানাং মান্তানাং 

মন্থাদীনাং শাহকে যে গুণা ছিদানীং বিদিতাঃ সম্তি, তে ধর্দাদযো! ছাদশ ॥১৬ 
ভাব্তভাবদীপঃ 

ন নিষ্মযং তপঃ 'শ্রুতং তত্র কিং তৎ কিছ্বিষং যন্ত্রহিতেন তপসা সনাতনং গুহং 
রঙ্গ বিাং জানীয়ামিতি পৃচ্ছতি কল্সষমিতি 1১৫| তরদেবাহ-_ক্রৌধাদয় ইতি। ক্রোধাদি- 
গণো দ্বাদশকঃ, দশত্রি অ্রযোদশেত্যর্থ | তাবান্ নৃশংসব্গশ্চি তপনঃ কম্মষং ধর্মাধিগণ* 

বিরুতবত্বাৎ। তত্রহিতধশ্াছ্যপেতং তু তপো! নিফল্সষং মোক্ষহেতুরিত্যর্চঠ। পিতুণাং বংশ- 
কর্তণাং মন্বাদীনাম। আততান! ইত্যপি পাঠ: 1১৬ ক্রোধ: ইচ্ছাগ্রতীঘাতোথ 

রাজা! আপনি আমার নিকট যে তপন্তাব বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
এই তপস্তাই এই সমগ্র জগতেব মূল ; আর বেদজ্ঞ লৌকেবা এই (নিষ্াম) তপস্তা- 
দ্বারাই নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়৷ থাকেন” 1১৪॥ 

ধৃতরাষ্্র বলিলেন-_“মহধি! যাঁহাছাবা এই গুহা ও সনাতন ত্র্ষপদার্থকে 
জানিতে পারিব, সেই নিলাষ তপন্তার ব্ষিয় শুনিলাম; এখন সেই তপস্তার 
কলাষের বিষষ বলুন” ॥১৫॥ 

সনৎস্ুজাত বলিলেন-_“রাজা | - যে তপস্তার পক্ষে ক্রোধপ্রভৃতি দাদ 

পদার্থকে এবং ত্রয়োদশপ্রকাব নৃশংসকে দোষ বলিয়া! উক্ত হইযাছে, সে তপন্তাব 
কথা বলিলাম। আর ছিজাতির! মন্বাদিশান্ত্রে সেগুলিকে গুণ বলিয়! জানেন, নে 

ধর্দমপ্রভৃতি গুণও দ্বাদশপ্রকার ॥১৬1 
(১৯)*"তথা নৃশংসানি চ সপ্ত রাজন্ 1."*জানাদয়ো ছাদশ চাততানাঃ-_-ইত্যাচার্যধুতঃ 

পাঠ। 



পর্্বণি রিচস্থারিংশোহধ্যায়ঃ। ৪৩৯ 

ক্রোধকামো। লোভমোহো বিধিৎসাইব্কপাহসুয়ে মানশোকে৷ স্পৃহা চ। 

ঈর্ঘ্যা জুগুগ্না চ মনুষ্যদোষা বর্জ্যাঃ সা দ্বাদশৈতে নরাণাম্ 0১৭। 

_ এঁকৈকঃ পর্চুপান্তে হ মনুষ্যান্ মনুজর্যভ !। 

লিপ্নমানোহন্তরং তেষাং মৃগাণামিব লুব্ধকঃ 1১৮॥ 

বিকখনঃ স্পৃহযানুর্মনম্থী বিভ্রৎ কোঁপং চপলোহরক্ষণ্চ। 

এতান্ পাপাঃ রাঃ পাপধন্মান্ প্কতে নো ত্রসন্তঃ হর্স ॥১৯৯। 

ভারতকৌমুদী 

তত্র প্রথমং ক্রোধাদীন্ ছাদশ দৌধান্ গণযতি--ক্রোধেতি। কোধোহপকারিষু মনসো 

জালা, কামো৷ বিষয়ভোগীভিলাধঃ, লোভঃ পরব্রব্যেঘাকাজ্ষা, মোহঃ কর্তব্যাকর্ণব্যবিবেক- 

ভ্রংখঃ, বিধিৎসা সর্বধৈব সখীয় কার্য্যবিধানেচ্ছা, অকুপা দয়াশূন্ততা, অুয়া পর গুণেষু দৌা- 

বিফারঃ, মান আত্মনঃ গ্রাধান্বুদ্ধি, শোকঃ অতীতোপকারিণঃ ন্মরণমূ, স্পৃহা ধনাঙ্জনাস্তা- 
কাজা, ঈধ্যা পরসম্পত্তাবসহিষুতা, ভূগুব্সা নিন্দা! চ, এতে ছাদশ মনুত্যদৌষাঃ সদৈব তপ:ঃকালে 
অন্তঞ্র বা! নবাণাং বঞ্জ্যাঃ ১৭ 

কথং ক্রোধাদয়ো বন্যা ইত্যাহ-_একৈক ইতি। হে মন্র্ধত | লুবকো ব্যাধঃ, মৃগাণা- 
মিব, এবাং ক্রৌধাদীনামেকৈক? তেষাং মহস্তাণাম্, অস্তরং বিনাশবিধানচ্ছিত্রম, লিমার! 
লনবমিচ্ছন্ অথিত্ত্লিবেতার্থঃ, মনুস্তান্ পধুপান্তে সেবতে আশ্রয়তীতি তাৎপর্যযম্। হশম্বঃ 
পাদপূত্রণে 1১৮ 

ভারতভাবদীপঃ 
আক্ষোশতাড়নাদিহেতর্ন্তাপ:, কামঃ হ্যতিলাধঃ, লোভো ধনবায়ভীকত্মম, মোহঃ কত্যা- 
কৃত্যবিবেকরাহিত্যম্ঠ বিধিৎসা সত্যপু[তরোত্তরলীভে পিপীসাখ্যা অতৃপ্তি ধেট, পানে 
ইত্যস্ত ক্পম্) অকৃপা নির্দত্বম, অন্য! পরগুণেযু দৌযদর্শনম্ মান আত্মনি পৃজ্যতা- 
বুদ্ধি, শোঁক ইঠ্টা্থনাশে সতি মনোবৈক্রব্যমূ ১ স্পৃহা ভোগ্যবরগে্ধাদরঃ, ঈর্ধযা পরোৎকর্ষ[- 
.সহিষুত্বং ভূঙগুগা পরনিন্দা বীভত্সত। বা, মনুন্তাণাং যোগিনামঘোগিনাং চৈতে দোষাঃ 
নর্বেষামপি ব্য ইত্য্থঃ ১৭) এতেযাঁং মধ্যে একৈকোৎপি মনুয্তঃ নাশয়িতুং সমর্থন, 
কিনল কতিপয়সমূর্বায়ঃ সর্বসমূদ্রায় বেত্যাহ--একৈক ইতি। অভ্তরং ছিত্রম্ 1১৮ 

ক্রোধ কাম, লোভ, মোহ, চিকীর্যা, নির্ঘিয়তা, অনুয়া, মান, শোক, আকাজ্া, 
ঈধ্যা ও নিন্বা-_-এই দ্বাদশ প্রকার মনুস্যাদোষ সর্ববদাই মন্ুস্তেব বজ্জরনীয় ॥১৭॥ 

নরশ্রেষ্ঠ! ব্যাধ যেমন হবিণগণের ছিত্র অন্বেষণ কবিতে থাকিয়া তাহাদিগকে 
আশ্রয় করে, সেইরূপ এই ক্রোধপ্রভৃতির এক একটাও মানুষদের যেন ছিদ্র 
অন্বেষণ করিতে থাকিয়া তাহাদিগকে আশ্রয় কৰে ॥১৮। 
22252522542 

(১৮) একৈকং পধূর্ণপান্তে হ--ইত্যাচার্ধাসম্মতঃ পাঠ:। (১৯) অয়ং শ্লোক আচার্যেগ 
ন্ ধতঃ।»*চপলো! বোষণম্৮--নি। 



৪8৪৩ মহাভারতে উদ্যোগ- 

সস্ভোগসংবিদ্বিষমোহতিমানী দততানুতাগী কৃপণো বলীয়ান্। 

বর্গ প্রশংসী বনিতান্ত দেষ্টা এতে পরে সপ্ত নৃশংসরপাঃ ॥২০] 
রর সনি পিগািত উ রাত গা চনত হরি (চাল রা. পট জর 

ভারতকৌমুদী 
ইদানীং ত্রয়োদশ নৃশংসান্তাহ ঘবাভ্যাং বিকখন ইতি । বিকখন আত্মঙ্সীঘাপরাষণঃ, ম্পৃহ়্ালুঃ 

ভোগ এব ম্পৃহাশীলঃ, মনম্বী পরানিষ্টবিধানে মনোবৃত্তিশালী, নিন্দায়াং বিন্প্রত্যয়, কোপং কিভ্রুৎ ' 
সর্বদা! বহন্, ক্ষণিবত্বাক্ষণিকত্থাভ্যাং পূর্ববক্রো ধৈতৎক্রোধয়োর্ডেদঃ, চপলঃ অস্থিরত্বভাবঃ, অরক্ষণঃ 

পুত্রকলত্রার্দীনাং রক্গণীয়াঁনাং বঙ্ষায়ামযদ্্রশীলশ্চ ; এতান্ বিকখনত্বাদীন্ বট পাঁপধন্শান, হুছর্গে 
অতিদুর্গমেহপি “সংসারকাস্তারে,। নো ত্রসস্তঃ অবিভ্যত এব, পাঁপা নরাঃ প্রকুর্বতে 

, আবিষুর্বস্তি |১৯| 

সভ্তোগেতি। সম্তোগসংবিদা পরদারাদিসভোগপ্রৃতিজ্ঞয়া বিষমোহতিদাক্ষণঃ অতিমানী 
অত্যন্তগব্বিত:, দত্তান্ুতাপী দানং কৃত! তশ্থিলচৃতাপকারী, কুপণে| ব্যয়কুচিতঃ, বলীবান্ 
অবুদ্ধপূরববকবলপ্রযোগী, ব্প্রশংসী রূপাদীন্দরিয়বিষযন্তাবী, বনিতান্গ স্বীক্কতান্থ স্ত্রীযু থে 
বিদ্বেষকারী চ; এতে অপ্ত, পরে পূর্বশ্লোকোক্তেভ্যঃ ষডভ্যঃ অন্ে, 9 

এতেবামহূরপাণি অয়োদশ কর্ধাণি নৃশংসানীত্যাশয়ঃ ॥২০) 

ভারতভাবদীপঃ 
জয়োদশ নৃশংসানি হিংঘ্রাণ্যাহ দ্বাভ্যাং বিকখন ইতি। বিকখনঃ পরগুণক্ষেপেগ 
দবগুণোৎকর্ধাভিধানশীলঃ, ম্পৃহয়ালুঃ অতিযত্বপূ্ববকং পরন্থ্যাদিভোগেচ্ছাবান্, মনদ্থী গর্বা" 
ধিক্যাৎ পরাবমাননশীঃ, বিভ্রথকোপং নিমিত্ত বিনাপি সদা কোপপরঃ চপল: মি 
তাবাদিঘবস্থিরঃ, অরক্ষণঃ শক্ত! সত্যাং শ্বীকতদ্ব্যাদেঃ পালনমকুর্বন, এতান্ ষট পাপ- 
ধন্মান্ পাপাঃ পাপিনো নরাঃ কৃর্ঘতে, কে তে যে হুছূর্গে মহাসঘটে ইহ পরত্র ঝা! 

উপস্থিতে নো! জসন্তঃ আসম্ অকৃর্বস্ঃ, একমিদং পদম্ স্পপহুপেতি মমানঃ। এতে বডত্যন্ 
হিংল| ইত্যর্ঘ: 1১৯ নভ্ভোগঃ স্তীদঙ্গাদিত্তদিদয়া সংবিৎ সম্মতিন্তদেব পুকুতার্থ ইতি 
যা! বুদ্ধিন্তয়া বিষমে| ছূর্বযবস্থিতঃ, অতিমানী অত্যন্ত, দর্পবান্, পাঠান্তরে সম্ভোগসংবিৎ 

ভোগে বুদ্ধিমান ছ্বিষং দ্বেষমেধমানো বর্ধয়ন্। দহাহুতাপী দাঁনং কতাপি লোভবশাৎ 

মম ধনং নষ্টমিতি সম্ভাপবান্, কৃপণঃ প্রাণান্তেপি বিভ্তব্যয়মসহমানঃ, বলীয়ান অতিশয়েন 
বলিমান্ পূর্ববরাজভ্যোহিপ্াধিকং প্রঙ্গানাং সকাশাৎ বলিং গৃহুশগিত্থ:, ব্গ্রশংসী বর্গো 
হৃজিনং পরাভিভবন্তত্্রশংসনশীলঃ, অন্তেষাং ছুঃখেন হ্থখীতর্থঃ। বনিতান্ন পরিণীতাহু 

পাপিষ্ঠ মানুষেরা অতি ছুর্গম সংসারমহারণ্যেও ভয়বিহীন হইযা৷ এই ছযট। পাপ- 
বৃত্তি প্রকাশ করে। যথা- আত্মন্লীঘা, গুরুতর ভোগল্পুহা, পরের অনিষ্ট করার 

প্রবৃত্তি, সর্ধ্বদ! ক্রোধ, চঞ্চলতা৷ এবং রক্ষণীয়দিগের রক্ষা না করা ॥১৯॥ 

পরন্্ীপ্রভৃতি সম্ভোগের প্রতিজ্ঞাবশত; অভিদারুণ, অত্যন্ত গর্বিত, দান 
করিয়া অন্ুতাপকারী, কৃপণ, অবুদ্ধিপূর্বক বলপ্রয়োগকারী, দ্নপপ্রভৃতির 

২*).হুশংলধন্দাল পিচুশংসবর্গীত বা ৰ রা নি। 



পর্ববণি শ্রিচতারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৪৪১ 

ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ অমাৎসর্য্যং হ্ীন্তিতিক্ষাহনদূয়া | 

যন্্রশ্চ দানঞ্চ ধতিঃ শ্রুতঞ্চ ভ্রতানি বৈ ছাদশ ত্রংহ্ষণস্ 0২১1 

যত্ত্েতেভ্যঃ প্রভবেদ্বাদশভ্যঃ সর্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাু। 

্রিভিদ্বাভ্যামেকতো বান্িতো যন্তস্ত ব্বমন্তীতি স বেদিতব্যঃ ॥-২া। 
৮০ মং 

ইদানীং ধর্মাদীন্ ঘাদশ গুণানাহ--ধর্ম ইতি। ধরো বৈধকর্মজং পুণ্যম, স্ত্যং বাগ-ব্যব- 

হাঁরযোঃ সারপ্যম দম ইন্দরিঘদমনমূ, তপো বৈধরেশঃ কৃষ্ছগল্জাযণাঁদি, অমাৎসরধ্যম্ অন্তস্তভে 

দ্বেষাভীবঃ, হী: অকার্ধাকরণে লজ্জা, তিতিক্ষা৷ শীতোঁফাদিছম্বহিষুতা, অনহ্য! পবদোষা- 
নাঁবিষরণৃম যক্ে জ্যোতিষ্টোমাদিং, দানং সৎপীনে বিতরণম্, ধৃতিঃ বিপদ্চপি ধৈর্ধ্যম্। শ্রুতং 
ধর্মাধ্যাত্মশান্রযোঃ শ্রব্ণঞ্চ; এতানি ব্রাঙ্মণন্ত ব্রহ্মোপাসকম্ত দ্বাদশ ব্রতানি শান্্রবিহিতা 
নিয়তা গুণাঃ 1২১৫ 

গুণান্ স্তোতি--য ইতি। যে জনঃ, এতেভো। ধর্মাদিত্যে। ছবাদশভ্যো৷ গুণেভ্যে। হেতুত্য, 
গ্রভবেৎ প্রভৃতবং লভেত উকৈত্বদশভিবেব গুণৈযু্ো! ভবেদিতার্থ, স জনঃ, ইমীং সর্বামপি 
পৃথিবীম্। শিল্ঠাৎ শাসিতুং শরুয়া্। কিং বছনা, যো জনঃ, এবাং ছাদশানাং গুণানাং মধ্যে 
ঠৈঃ কৈশ্চিৎ ত্রিভি্তণৈঃ, ছাভ্যাং গুণাভ্যাম একত একেন গুণেন বা, অস্থিতো যুক্ত! ভবে, 

ত্তাপি জনম্থ, শ্বং ধনম্তীতি ভাবেন স্ বেদদিতব্যে! লোকৈঃ ধনিবদেব গৌরবা-্পযত্াদিতি 
১৬৫ 

2 ভারতভাবদীপঃ 
হেষ্টা। এতে সপ্ত নৃশংসাঃ পূর্বে চ যটু এবং ভ্রযোদশ ॥২০। গুণানাহ্--ধর্দ ইতি। 
ধন্মে। ব্ণাশ্রমনিষতঃ সম্ধ্যোপাসনাদিং, সত্যং হিংসাবজ্ম, যথার্থভাবণমূ। দমঃ জিহ্বোপ- 
শবাদিনিগ্রহ১ তপঃ কৃচ্ছুগন্জাযণাদি, অমাৎসর্ধ্যং মত্লবঃ পবগুণীদহিষু্ং তদভাবঃ, 
হীর্লজা, তিতিক্ষা স্তাপি ক্রোধনিমিত্তে তদহৎপাদঃ, অনসথয়া পরগুণেষু দৌধাবিফরণ- 
মহুয়া তদভাব, যজ্জো জ্যোতিষ্টোমাদিঃ, দানং বহির্কেদিসংবিভাগঃ ধৃতিঃ অত্যন্তাপগ্ভপি 
বরতাদেরত্যাগ:, শ্রুতম্ অর্থগ্রহণসহিত বেদধ্যয়নম্, ব্রাণন্ত র্ষপ্রা্চমিচ্ছোঃ 1২১. 
ষত্ধিতি। সর্বগুণাট্যো ব্রহ্ষবিৎ সত্যকামাদিগুণভাক্ ভবতি। "যন্তমাতআনমন্বিদ্য ব্জা- 

প্রশংসাপরাধণ এবং স্ত্রীবিদ্বেবী; এই সাত প্রকার অপর নৃশংস (ইহাদের অনু- 
বপ সপ্তবিধ কর্ম্মও নুশংসকর্ম্ বা! পাঁপবৃ্তি) ॥২০। 

ধর্ম, সত্য, ইন্দ্রিয়দমন, তপস্তা, পবশুভে অবিদ্বেষ, অকাধ্যকবণে লজ্জা, শীত- 
রমা দিঘ্বন্বমহিষ্ূুতা, পরদৌষের আবিফার না! করা, বজ্ঞ, দান, ধৈর্য্য ও শা্্রজ্ঞান-_ 
এই বারী ব্রন্মোপাসকের গুণ ॥২১। 

(২১) জান সত্যঞ্চ দম: শ্রুতক্" বৃতিঃ শমশ্চ মহাত্রতা ছাদশ ত্রাক্ষণন্ত _ইত্যাচার্- 
ধতঃ পাঠঃ। (২২) যদ্তেতেভ্যোইপ্রবমেৎ”-স প্রশিল্কাৎ"..একতো বাহবিমুক্তাঃ হ্রমাদিমুক্তা 
মৌনভূতা ভবস্তি-_ইত্যাচাধযসম্মতঃ পাঠঃ। 

উদ্যোগ-৫৬ (১৪) 



8৪২ মহাভারতে উদ্যোগ. 
দমস্ত্যাগোহপ্রমাদশ্চ এতেষমুতমাহিতম্। 

তানি সত্যমুখান্যান্ব্রণন্ষণ! যে মনীষিণঃ ॥২৩। 
দমোহষ্টাদশদোধঃ স্তা প্রাতিকৃল্যং কৃতে ভবে । 
অনৃত্চাত্যসূয়া চ কামাথোঁ চ তথা স্পৃহা ॥২৪| 
ক্রোধ: শোকম্তথা তৃষা লোভঃ পৈশুত্যমেব চ। 
ম্সরশ্চ বিহিংসা চ পবিতাপস্তথাহবতিঃ ॥২৫॥ 

অপম্মারস্চা তিবাদস্তথা সম্ভাবনাত্বনি। " 
এতৈর্দোষৈবিযুক্তো যঃ স দাত্তঃ সন্তিরুচ্যতে ॥২৬।॥ (বিশেষকম্) 

উেষপি শ্রেষঠান্ গুণানাহ--দম ইতি। দম: সর্বেষামেবেক্ছরিয়াণাং দমনম্, ত্যাগে। 
বিষয়বজ্জনম্, অপ্রমাদো৷ বিবিদিষাযামবহিতত্বঞ্চ, এতেষু ত্রিষু গ্রণেষুঃ অম্বতং মুক্তিঃ, আহিতং 
্রধর্ণা স্থাপিতম্। কিঞ্চ যে মনীষিপো জ্ঞানিনো৷ ব্রাহ্মণা ব্দ্ষোপাকাঃ তে, তানি দমাদীনি 
ত্রীণিঃ সত্যং বর্গ ব্রহষজ্ঞানমেবেত্য্থ; মুখং প্রধানং যেযাং তানি তাদৃশানি আহ: “তদ্ব্রক্ম তৎ 

সত্যম্” ইতি শ্রুতেঃ, তেঘপি ব্রদ্ষজানমেৰ প্রধানমিত্যাহরিত্য্থঃ ॥২৩| 
মোক্ষান্ততমমুখ্যোপাঁযন্ত দন্ত দোষাঁনাহ-দম ইতি। অষ্টাদশ দৌষা যন্ত সঃ। নন্বেযোং 

দৌত্বমেব কত ইত্যাহ_প্রাতিকৃল্যমিতি। যেন হি অনুতাঁদৌ কৃতে, মিটি 
ভারতভাবদীপঃ 

নাতি স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্সোতি সর্বাংশ্চ কামান” ইতি শ্রুতেঃ। সা 

ছুভ্যাম্ একতো বা অথিতঃ অর্থঃ বিভ্ত, সংজাতমন্ত ঘ তথা, বং দেবং বিত্বম্1২২॥ দমঃ 
জিতেন্দিযত্বম। ত্যাগঃ করণামীশ্বরেহরণম্। অপ্রমাদস্তত্বানরদ্ধানম। অমুতং মুকিঃ। 

সত্যমুখানি সত্যপ্রধানান্যেব এতানি ফলানি ভবস্তীত্যর্থঃ ॥২৩। অষ্টাদশদোষত্যাগাদষ্টাদশ- 
গুণতং দমন্তাহ-_দম ইতি। কৃতে কর্ণণি বৈদিকে প্রতিক্লম্ অশ্রদ্ধা আলম্তাদি চ অকৃতে 
উপবাঁসব্রতাদৌ প্রতিকূলং চ্ষুধাজিহ্বালোল্যাদি ইদং দ্বযমেকো দৌধঃ, অনুতাত্যহয়ে প্রসিদ্ধ, 
কাম: স্থ্যাভিলাফঃ, অর্থো৷ ধনার্জনার্থেহতিযততঃ, স্পৃহা ধনাগাভিলাষঃ ॥২৪॥ পৈশুন্যং পরদৌষ- 
শুচকত্বং পরিতাপঃ অতিদুঃখিত্বম্চ অরতিঃ সৎক্রিযাঁনভিলাষঃ|২৫॥ অপম্মারঃ বর্তব্যবিন্মরণম, 

বাহার এই বাবটা গুণই থাকে, তিনি এই সমগ্র পৃথিবীই শীসন করিতে 
পারেন ; আর যিনি উক্ত বাঝটা গুণের মধ্যে তিনটা, ছুইটী কিংবা একটী গুণেরও 
অধিকারী হন তীহাকেও ধনী বলিয়া জানিবে ॥২২॥ 

ইল্জ্রিযদমন, বিষয়ত্যাগ এবং জ্ঞানলাভেব জন্য প্রণিধান, এই তিনটা গুণের 
উপবেই যুক্তি নির্ভর করে; কিন্তু ধাহারা৷ জ্ঞানী ব্রন্মোপাঁসক/তাহারা বলেন-__ 
এ তিনটা আর ত্রন্গজ্ঞান, এই চারিটীব মধ্যে ব্রহ্ষজ্ঞানই প্রধান ॥২৩| 

(২) প্োক আচার্যেণ ন ধৃতঃ। (২৪) অত্র পুস্তকভেদ এব পাঠভেদো| জবাঃ | 



পর্ব্বণি ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৪৪৩ 

মদোহটাদশদৌষঃ স্যাভ্যাগো ভবতি ফড়বিধঃ। 
বিপর্ধ্যযাঃ স্ৃতা এতে মদদৌষ! উদাহৃতাঃ ॥২৭॥ 

প ভাবতকৌমুদী 

বিরোধিতা তন্গিবন্ধনো। ব্যাঘাত ইত্যর্থঃ ভবেৎ, তেনৈবানৃতাঁদয়ে] দন্ত দৌষা! ভবেঘুঃ। অথ 

কে তে অষ্টাদশ দৌষা ইত্যাহ-_-অনৃতমিতি। অত্র প্রীতিকৃল্যমিত্যনেন স্থচিতো ধর্মাদা- 

ববিশ্বানাদিরেকঃ সাঁধারণো! দোষ ইতি মন্তব্যমূ। অনৃত্যং মিথ্যা, অভ্যন্থযা পরদৌোষাবিফারঃ। 

কাম: স্ত্রীসভোৌগাঁভিলাষঃ, অর্থো। ধনীর্জনে ঘত্বঃ, স্পৃহা বিষয়ান্তরেচ্ছা, ত্রোধঃ অপকারিযু 

মনমো আলা, শোঁকঃ অতীতাতীয়স্মরণম্, তৃষ্ণা উৎকটভোগাঁশা, লৌতঃ পরদ্রব্যাদাবাকাজ্ফা, 

'ৈশ্স্তং খলভা, মৎ্সরঃ পবশুভে বিদ্বেষঃ, বিহিংসা! অবৈধগ্রীণিহত্যা, পরিতাপঃ ন্টরব্যার্থ- 

ছুখম,। অরতিঃ অসস্তোষঃ, অপন্মীরঃ বৈধকর্তব্যকর্শবিশ্বৃতিঃ, অতিবাঁদ: গোঁববিতং প্রতি 
অতুযা্তি, আত্মনি সম্ভাবন। প্রাধান্তজানঞ্চ। এভিঃ গ্রাতিকৃল্যাদিভির্দেবৈর্ধো বিমুক্ত, স 

দনঃ, দান্তো দমবান্, সন্ভিরচ্যতে ॥২৪--২৬। 

অথ দমবিপবীতো। মদঃ। অতো! দমস্ত যে দৌধান্তে যদশ্ত গুণ এবং মদত যে দৌধান্তে 

হমন্ত গুণা ইতি জপধিতুং ম্দদৌযানাহ-_মদ ইতি । মদঃ, অষ্টাদশ দৌধা যস্ত সঃ। বক্ষ্য- 
মাণন্তযাগঃ ষড়বিধো ভবতি। তথা চ এতে াঁতিকৃল্যাদিবিষয়াঃ ভ্যাগগ্ুণাপুত্রৈষণাদি- 
রূপাশ্চ বিপর্ধায়াঃ প্রাতিকুল্যাদিবিপরীতাপ্রাতিকুল্যাদঘঃ ত্যাগগুণাপুতৈধণাদিবিপরীত- 

গুত্ৈণাদয়স্চ, শ্মৃতা মদদৌষা! ময়াপুযুদাহতাঃ | তে চ আহ্ুকুল্যম্, সত্যম, অনন্যা, অকামঃ, 

অর্থাঞ্জনাযত্্, অস্পৃহা, অক্রোধঃ, অশোকঃ, অতৃষ্গ, অলৌভঃ) অপৈশতন্তম্, অমৎ্সরঃ, অহিংসা, 
অপরিতাপঃ, সস্তোধঃ, ম্বতিঃ, বিনয়োক্িঃ, আত্মনি নিকর্যবুদ্ধিগ্চেত্যটাদশ। পুত্রৈষণা, ধনৈ- 
বণা, অগ্রিহোত্রাদিদৈবকার্ধ্যাচ্ঠানম্, কৃপারাম/দিলোককাধ্যকরণন্। বিষয়ৈষণা, ক্থখৈষণা চেতি 
ত্যাগদোষাঃ ঘট তদিপরীতা৷ অপুত্রৈষণাদষন্চ ষড়িতি মিলিত্ব! চতুবিংশতিরর্দদোবাঃ 1২৭ 

ভারতভাবদীপঃ. 
অতিবাদঃ পরক্রোশঃ সম্ভাবনা মহত্ববুদ্ধিঃ ২৬] মদ ইতি। যেষাং বিপর্ধযয়া দমগুণত্ডেন 
উক্তান্ত এব কৃতারুতপ্রতিকৃলাদয়োহ্টাদশ। তথা বক্ষ্যমাণশ্য বড়ব্ধিত্যাগশ্ত চ বিপর্য্যয়াঃ 
যট্, তে চ লক্ীপ্রাথে) হ্ষট, অপ্রিয়ে জাতে ব্যথা, শ্বীয়েষু ঘাক্রা, পাত্রেঘগ্রদানম, সত্যধিকারে 
ইষ্টাপর্তয়োরকরণমূ কামস্াত্যাগঃ প্রমাদশ্চ, এতে চতুবিংশতিধদদোধাঃ 1২৭ শ্রেয়ান্ 

উক্ত দের (ইন্দ্রিয়দমনেব পক্ষে) আঠারটা দোষ হইতে পারে। কাবণ, তাহার 
যে কোন একট1 দোষ করিলেই দমের ব্যাঘাত ঘটে | যথা-ধর্দে ও শানে 
অবিশ্বাস ১ মিথ্যা ২, অনুয়। ৩ কান ৪, অর্থার্জনেব যন্ত্র ৫, স্পৃহ। ৬ ক্রোধ ৭, 
শোক ৮, তৃষা ৯ লোভ ১০, খুলা ১১, মংসর ১২, হিংস। ১৩, পরিতাপ ১৪, 
অসস্তোষ ১৫, বিশ্মরণ ১৬, অত্যুক্তি ১% এবং অহঙ্কার ১৮1 যিনি এই আঠারট। 
দোষণৃহা হন, ভাহাকেই সজ্দনেবা দাস্ত বলেন £২5-_২৬ 

মদেরও আঠারটা দোষ হইভে পাবে। যথা ধর্দে। হিশ্বীস 9 অন্য ২ 



888 মহাভারতে উদ্যোগ 

শ্রেয়াংস্ত ষড়বিধস্ত্যাগস্তুতীয়ো৷ দুফরে! ভবে । 

তেন ছুঃখং তরত্যব ভিন্নং তন্মিন্ জিতং কৃতে ॥২০ 
শ্রেযাংস্ত ষড়বিধস্ত্যাগঃ শ্রিষং প্রাপ্য-ন হুস্যুতি | 

ইঞ্টাপুর্তে দ্বিতীযং স্তান্লিত্যবৈবাগ্যযোগতঃ ॥২৯। 

ভাবতকৌমুদী 

“্রমস্ত্যাগোরগ্রমাদশ্চ এতেঘমৃতমাহিতম, ইত্যুদ্েশক্রমেণ 'অদোষং দমং তদিপরীতং মদ 

বিবৃত্য “ত্যাগো! ভবতি ষড়বিধঃ ইত্যনেন ত্যাগমংখ্যাং নির্দিশ্তেদানীং তন্ত দমাপেক্ষযোতর্ষমাহ 
- শ্রেয়ানিতি। যড্বিধন্তাগ এব শ্রেষান্ দমাপেক্ষয়! ভেতর: | তত্রাপি বক্ষ্মাণভূতীষঃ 
কাঁমত্য।গো দুষ্ববে। ভবেৎ। যতণ্চ তেন ভৃতীষেন কামত্যাগেন, ভিন্নম্ আধ্যাক্মসিকাদিভেদত্রিতেষন 

ত্রিবিধং ছুঃখম, তরত্যেব সাধকঃ, তথ! তন্মিন্ তৃতীষে কাঁমত্যাগে, কৃতে দতি, জিতং দাধকেন 
সর্ববমেবায়স্তীকৃতং ভবেৎ 1২৮। 

দাচ্গায় পুনরপি ত্যাগন্ত শ্রেষ্ঠতবত্বমভিধায় ক্রমেণ যডবিধত্বং দর্শগতি__শ্রেয়ানিতি। 

ভারতভাবদীপঃ 
প্রশস্ততরঃ, তৃতীযো বক্ষ্যমাণঃ কামত্যাগঃ তন্মিন্ কামত্যাগে কতে মতি তিরং তেদঃ। 
ভাবে নিষ্ঠা, ঘৈতমিতি যাব স এব ছুঃখম্। “ছ্বিতীযাদ্বৈ ভয়ং ভবতি। হত্রান্তৎপণ্ঠতান্ত- 
চ্ছণোতি তদন্লমূ অথ যদল্লং তদ্,খ”মিত্যাদিশ্রাতিভ্যঃ | কামত্যাগাদেব সর্বহ্খনিবৃত্তিরপো 

মোক্ষঃ সিদ্ধঃ। তথ] চ হ্রুতিঃ_-“যদ! সর্বে প্রমুচ্ন্তে কামা ঘেহস্ত হৃদি স্থিতাঃ। অথ 

মর্ত্যোহসতো ভবত্যত্র ব্রক্ম সমশ্ন€তে ॥”' ইতি ॥২৮| ভ্যাগমেবাহ-_শ্রেষানিতি। শ্রিয়ং লক্ষী 
বিদ্তাঞ্চ ন স্ব্ততি ন দৃপ্যতি, ইঞ্ং যাগহোমাদি আপূর্্ং তডাগারামার্দি ।২৯। কানত্যাগস্ত 

অননুযা৷ ৩, অকাম ৪, অর্থাজ্নে অযত্ব ৫ অস্পুহা ৬ অক্রোধ ৭ অশোক ৮ 
অতৃষ্ণা ৯ অলোভ ১০, অপৈশুন্য ১১ অমৎসব ১২, অহিংসা। ১৩, অপবিতাপ ১৪ 
সন্তোষ ১৫, স্মৃতি ১৬, বিনয়োক্তি ১৭ এবং অহঙ্কার ১৮। ত্যাগ ছয়প্রকাব ; সুতরাং 

পুত্রৈষণাপ্রভূতি তাহার দোষও ছয়প্রকাব; অতএব সেগুলির বিপবীত-_অপুত্রেষণ! 
অধনৈষণা, অগ্রিহো ্ রা্চকবণ, কুপাদিকা ধ্যাকবণ, অবিষয়ৈষণ। এবং অন্ুখৈবণা, এই 
ছয়টাও মদেব দোষ; স্ৃতবাং মদদোষ চতুবিংশতি প্রকার ॥২৭ 

ছয় প্রকাব ত্যাগই দম অপেক্ষ শ্রেষ্ঠতব ; তাহার মধ্যে আবাব বক্ষ্যমাণ 

তৃতীয় কামত্াগ হুক্ষব হইয়া থাকে । কারণ, সাধক সেই কামত্যাগদ্বারা আধ্যাত্মিক 

আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক__-এই ত্রিবিধ ছুঃখ হইতেই উত্তীর্ণ হন এবং কামত্যাগ 

করা হইলে সমস্তই আয়ন্ত করিতে পাবেন ॥২৮। 

(২৯) এখু ভগবজ্ছচ্করাচাধ্যধৃতপাঠৈঃ সহ বহু বৈষম্যং দৃহ্ঠতে। তঙজ তু পুর্ব্বপরাহ্সরণাৎ 
পরিগৃহীতাপরপুস্তবপাঠা এবাম্মাভিগৃ হীতাঃ1---ইষটাপুর্ডৎ দিতীয়ং শ্যাৎ্__বা। 
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কামত্যাগণ্চ রাজেন্দ্র! স তৃতীয় ইতি ব্মৃতঃ। 
অপ্যবাচ্যং বদন্ত্েতং স তৃতীয়ো গুণঃ স্মৃতঃ ॥৩০॥ (যুগ্মকম্) 

ত্যজৈদ্রব্যৈ্স্তবতি নোপযুক্তৈ্চ কামতঃ। 
ন চব্রব্যৈস্তভ্তি নোপযুক্তৈশ্চ কামতঃ ॥৩১॥ 

ভারতকৌমুদী 

ষড়বিধস্ত্যাগত্য শ্রেষান্। তত্র শ্রিষং ধনসম্পদং বিদ্যাসম্পদং বা প্রাপা, সাধকো হন স্বস্ততি, স 
হ্যত্যাগ এব প্রথম: । “অগ্নিহোত্রং তপ: সত্যং বেদানাঞচান্থপালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ 

ইষ্টমিত্যতিধীযতে ॥” “বাপীকৃপতডাগার্দি দেবতাষতনানি চ। অন্রপ্রদাঁনমাবামাঃ পূর্থমিত্যভি- 

ধীযতে ॥” ইতি মলমাঁসতত্বধুতা জাতৃকর্ণস্বতি: ৷ ইইঞ পূর্তঞ্চেতি ইট্টাপূর্তম্ অস্্নীধোমাদিবৎ 

হদ্ে দীর্ঘঃ। তথা চ ইট্টাপূর্তে ছিতীয়ং দানং ছ্বিতীষক্তাগঃ শ্যাৎ। হেরাজেন্্র।? নিত্যং 

যদ্বৈরাগ্যং তশ্য যোগত্তঃ সন্বন্ধাৎ, কামত্যাগশ্চ, স তৃতীয়স্ত্যাগ ইতি ম্বতঃ। এতং কামত্যাগবপং 

তৃতীয়ং ত্যাগম্, অপবে মূনয়োহপি, অবাচ্যম্ অনির্ববচনীষমেব মোক্ষোপাযং বদস্তি। অতএব ন 
তৃতীযঃ কামত্যাগ এব মোক্ষোপাষেযু গুণঃ সর্ববোৎর্ঃ স্বতঃ। এতেযাং যুক্তযত্ত ক্রমা- 
ছন্ষ্যস্তে 1২৯--৩০॥ 

“নিত্যবৈরাগ্যযৌগতঃ কামত্যাগ” ইত্যুক্তম, তত্র নিত্যবৈরাগ্যযোগত ইত্যস্থ ব্যাবৃজ্তিং . 
দর্শযতি দ্বাভ্যাং ত্যক্তিবিতি। ভোগাসামর্ধ্যাদিনা ত্যকৈ্রব্যৈঃস্্ীপ্রভৃতিভিঃ, যৎ কামত্যগো 
ভবতি, কামতঃ পর্্যাপ্তম, উপধুকৈরভূক্তৈশ্ স্ত্ীগ্রভৃতিভিঃ, যৎ কামত্যাগো ভবতি, সন যোক্ষ- 

হেতু: কীমত্যাগঃ, বৈবাগ্যপ্রযুক্তত্বাভাবাদ্দিতি ভাবঃ| কিঞ্চ ভ্রব্যৈঃ অতিবেকেণ লববৈর্ধনার্দিভির্যৎ 
কামত্যাগো ভবতি, কামত ইচ্ছী্ুসারেণ, উপধুক্তৈভূক্তৈধ“নৈষ্চ, কলহাদিনা ক্ষণিকবৈবাগ্যেণ 

যৎ কামত্যাগো৷ ভবতি, মোহপি ন মোক্ষহেতুঃ কামত্যাগ:, নিত্যবৈরাগ্যমূলকত্বাভাবাদিত্যাশয়ঃ। 
অন্র যত্তদিতি ক্রিয়াবিশেষণমব্যয়ং বা 1৩১1 | 

ভাবতভাবদীপঃ 

পরাং কা্ঠীমাহ__অপীতি। অবাচ্যং নির্বৃত্তিকত্বাৎ, তথা চোদ'হতম্। দা! সর্ব প্রমূচান্তে 
ইতি।৩০॥ ত্যক্তৈরিতি। ভ্রব্যেঃ স্তাঁদিভিন্ত্যকৈরেব যৎ নিষ্কীমত্বং ভবতি তৎ কামপূর্ববকম্ 
উপডূজৈর্ণ ভবতি। যথোক্তম্৮-“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি” ইতি। 
নিষকামত্বং বহুতিরব্ৈবপি ভ্রব্যৈন ভবতি নাপুযুপধুক্তৈঃ কামাছাবা ব্যধীকৃতৈরিত্যর্থ: 1৩১ 

ষড়বিধ ত্যাগই দম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতৰ বল! হইয়াছে ; তাহার মধ্যে সাধক 
ধনসম্পদ্ বা বিষ্াসম্পদ্ পাইয়াও যে হ্বষ্ট না হন, সেই হর্ষত্যাগই প্রথম ত্যাগ | 
অগ্নিহোত্রপ্রভূতিকার্য্যে এবং বাপী-কৃপাদিনির্মাণকার্যে ধে ধনত্যাগ কবা হয়, তাহা 
দ্বিতীয় ত্যাগ। রাজশ্রেষ্ঠ! আর কামত্যাগ-_তৃতীয ত্যাগ । অন্য মহধিরাঁও 
এই কামত্যাগকে অনির্ববচনীয মোক্ষোপাঁষ বলেন; সুৃতবাং এই কামত্যাগবূপ 
তৃতীয়ত্যাগই সর্বশ্রেষ্ঠ মোক্ষোপায় ॥২৯__৩০। 

শক্তি না খাকাবশত; যে স্ত্রীপ্রভৃতিকে পরিত্যাগ কয়া হয়, বথে্ট ভোগ 



৪৪৬ মহাভারতে উদ্যোগ" 

ন চ কর্মস্বসিদ্ধেযু দুঃখং তেন চ ন গ্লপে। 

সর্বৈরেব গুণৈষু'ক্তো ভ্ব্যবানপি যো ভবেশ ॥৩২1 
অপ্রিয়ে চ-সমু্পন্ে ব্যথাং জাতু ন গচ্ছতি। 
ইঙটান্ পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চন ন যাতে কদাচন 1৩ 
অর্থতে যাচমানায় প্রদেয়ং তচ্ছভং ভবেৎ। 
অপ্রমাদী ভবেদেতৈঃ স চাপ্যউগ্তণো ভবে ॥৩৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। ঘো জনঃ, সর্ব্বরেব, বিষ্ঞাদিতি পৈযুক্তঃ, ভ্্রব্বানপি ধনবানপি বা ভবে, স 

জনঃ, আবন্ধেষু কর্শন্থ, অসিছ্েযু স্ত্হ, তেন যৎ দুঃখং ন কুর্ধ্যাৎ, ন চ বা গ্লপেৎ পরিতাপৎ 
কু্্যাৎ, ছুঃখশ্ীন্টোরকরণেন যন্তংকর্মত্যাগ ইত্র্ঘঃ লোহপি ন কামত্যাগঃ নিত্যবৈরাগ্যহেতু- 
কৃত্বাভাবাদিত্যাশয়ঃ ॥৩২। টু 

ইদানীং চতুর্থ, পঞ্চম্চ ত্যাগমাহ-_অপ্রিষ ইতি। অপ্রিয়ে পুত্রাদিনাশে সমুৎপন্নে চ, জাতু 
কদাচিৎ, যৎ ব্যথাং ন গচ্ছতি ন প্রাপ্মোতি, ম চতুর্ঘস্াগঃ। কর্দাচন আপপি যৎ ইটান্ 

১ প্রিয়জনান্ পুত্রাংস্চ দারাংস্চ ন যাঁচেত, স পঞ্চম ন্ত্যাগঃ ৪৩৩] 
ষ্টং ত্যাগমাহ-__অর্হত ইতি। যাচমানায় অহ্তে বিভ্বাদিনা! যোগ্যায় জনায়, যৎ গ্রদেয়ং 

প্রদীনম্, তৎ বষ্ঠত্যাগন্বপতয়া মোক্ষহেতুত্বাৎ শুভং শুভজনকং ভবেৎ। এতৈঃ য্ড়বিধৈ- 
ভ্যাগৈ* অপ্রমাদী মুমুক্ম্োক্ষে অবহিতো! ভবেৎ। সঃ অপ্রমাদস্চাপি অক্টো গুণা যন্ত স তাদৃশো 
ভবেৎ 1৩৪ 

ভাবতভাবদীপঃ 
ন ছুখেং কুরধ্যাদিতি শেষঃ। তেন চ ছুখেন ন গ্রপেৎ ন গ্লানিং ন প্রাপ়্াৎ। গুণৈঃ বার্তা" 
দিভিঃ ৩২৪ অপ্রিষে কীত্তিবিভ্তনাশারদিপ্রভবে সমুতপন্নেহপি যে! ব্যথাং ন গচ্ছতি স চতুর্থ 
ভ্যাগ ইত্যর্থঃ। পঞ্চমং ত্যাগময়শ্টারপমাহ- ইষ্টানিতি1৩৩। ষষঠমাহ--অর্ত ইতি। 

করিয! যে দ্রব্য ত্যাগ কৰা হয, প্রচুর ভ্রব্য হওযাব পরে যে তাহা ত্যাগ করা 
হয়, কিংবা কলহাদিবশতঃ ক্ষণিক যে ত্যাগ কৰা হয়, সেগুলি কামত্যাগ নহে; 
(কারণ, সেগুলিব মূলে বৈরাগ্য থাকে না) ॥৩১॥ 

যিনি সর্ব্বগূণসম্পন্ন ও ধনী হন, তিনি কার্ধ্য অনিদ্ধ হইলে যে ছুঃখ বা গ্লানি 
করেন না, তাহাও (সেই কর্মাত্যাগও) কামত্যাগ নহে ॥5২ 

অপ্রিয় উপস্থিত হইলেও মানুষ যে ছুঃখ অনুভব কবে না, তাহা চতুর্থ ত্যাগ 
এবং বন্ধু, পুত্র ও কলত্রেব নিকটেও কখনও যে প্রার্থনা কবা হয না, তাহা পঞ্চম 
ত্যাগ ॥৩৩ 

কোন যোগ্যপ্রার্থীকে যে দান কর! হয়, তাহা মন্গলজনক যঠ ত্যাগ । 
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সত্যং ধ্যানং সমাধানং চোগ্ং বৈরাগ্যমেব চ। 

অস্তেয়ং ব্রন্মচর্য্যঞ্চ তথাহসংগ্রহমেব চ ॥৩৫॥ 

এবং দৌষা দমস্যোভাস্তান্ দোষান্ পরিবর্জয়ে। 
দোষত্যাগেহপ্রমাদঃ স্তাৎ স চাপ্যউগ্চণো মতঃ 1৩৬1 
অফৌ। দোষাঃ প্রম়াদন্ত তান্ দোষান্ পরিবর্জজযে। 
ইন্দ্িয়েত্যশ্চ পঞ্চভ্য৷ মনসশ্চৈব ভারত !। 
অতীতানাগতেভ্যশ্চ মুক্ত্য,পেতঃ সখী ভবে ॥৩৭ .. 1 

সক কও পি 

উদ্দি্টানপ্রমাদস্তাষ্টৌ গুণানাহ--সত্যমিতি। সত্যং বাগব্যবহারযোরৈকরপ্যম্। ধ্যানম্, 

অতীষটদেবতাঁদো! অবিচ্ছিন্চিন্তপ্রবাহঃ, “তত্র প্রত্যৈকতানতা ধ্যানম্”, ইতি পাতগুলশুত্রাৎ। 
নমাধানং সমাধি: চিত্ত ধ্যেয়র্পতাপ্রাপ্ডেবৃত্তিত্তরাহ্দয়েন শ্বরপশূহ্যতয়েবাবস্থিতিঃ। “তদেবার্থ- 

মাতরনির্ভাসং হ্বরূপশ্ন্যমিব সমাধি: ইতি তথসুত্রাং। চোগ্ং কোহহং কুত আগত ইত্যাদিরূপ 
আত্মামকৃলন্তর্ক: | বৈরাগ্যং ভোগ্যবস্তনি বিরাগঃ। অন্তেয়ম অচৌধ্যম্। ব্র্রধ্যমূ অষ্টবিধ- 
শ্রীসংসর্গত্যাগঃ। তে চ দক্ষেগোক্তা যথা--“ম্মরণং বীর্থনং কেলিঃ প্রেক্গণং গুধভাষণম্। 
সল্পোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিপ্ত্তিরেব চ॥ এতন্ৈথুনম্টঙ্কং বিদ্প্তিঃ পবিকীভিতমূ। বিপরীতং 
্ষচ্য্যমেতদেবাষ্টিক্ষণম্॥* তথা অসংগ্রহৎ সর্ধঘত এবাপ্রতিগ্রহঞ মুমুক্ছঃ গ্রতিপালয়েদিতি 
শেষঃ1৩৫। 2 

ুুক্ষুহূপদিশতি এবমিতি। এবম্--“দমোহটাদশধোবঃ ন্যাৎ” ইতাদিনা পূর্বঙ্গোকতয়েণ 
দম্হা দোবা উক্তাঃ; মুমুকুন্তান্ দৌষান্ পরিবজ্দযেৎ। যেন হি তেষাঁং দৌবাণাং ত্যাগে, 
অপ্রমাদঃ স্থাৎ) সঃ অগ্রমাদশ্চাপি, অষ্টগ্ুণো মতঃ। তে চ গুণাঃ সত্যাদয় উক্তীঃ। অপ্রমাদশ্ঠ 
ক্যা পায় ইত্যপুজমিতি-_ভাবিঃ 7৩৬] 

ভারতভাবদীপঃ 

'অরহতে যোগ্যায় ফড়বিধত্যাগফলমাহ--অপ্রমাদীতি। স্ চ অপ্রমাদশ্চ 1৩৪৪ সতাং যথার্থ, 
বচনম্, ধ্যানং মূর্তেরীশ্বরশ্ত আঁত্মনো বাহুসদ্ধানম্, সমীধানং ষশ্রজ্ঞাতানশ্রজ্ঞাততেদেন ছ্বিব্ধিঃ 
সমাধিঃ চোগ্তং তর্কঃ যেন. সমাধিফলে সাধ্বকাম্যাদৌ দৌযমুনযস্তি, বৈরাগ্যমুপবমঃ, অস্তেয়ং 
পরহ্থাপহরণাভাব, ব্র্ষচরধ্যং স্ত্রীনঙ্গরাহিত্যম্ড অসংগ্রহো নিষ্পরিগ্রহতা ॥৩৫॥ উক্তমনবদত্য- 

মোক্ষার্থা লোক এই ষড়বিধ ত্যাগদ্বারা মোক্ষে অবহিত হইবেন। এই অবধানের 
আটটা গুণ আছে ॥৩৪॥ 

সম্ত, ধ্যান, সমাধি, আত্মানুকূল তর্ক, বৈরাগ্য, অচৌর্যা, ত্রন্মচরধ্য এবং 
অপ্রতিগ্রহ-_-এই আটটা অপ্রনাদের গুণ 1৩৫॥ 
- পৃর্ব্রে দমেব দোষ সকল বলা হইয়াছে; মুযুদ্ষু লোক নেই সকল দোষ পবিত্যাগ 
করিবেন। সেই দৌধগুলি ত্যাগ কবিলে অপ্রমাদ সিদ্ধ হয়; তাহার আটটা 
গুণ বলা হইল ॥৩৬! 



৪৪৮ মহাভাবতে উদ্যোগ 

সত্যাত। ভব রাজেন্্র! সত্যে লোকাঃ প্রতিষিতাঃ। 

ংস্ত সত্যমুখানাহুঃ সত্যে হৃম্বতমাহিতম্ 1৩৮ 

নিববতেনৈব দোষেণ তপো ব্রতমিহাচবেহ | 

এতদ্বাতৃকৃতং বৃততং সত্যমেব সৃতাং ব্রতমূ ॥৩৯॥ 

ভাবতকৌমুদী 
। গুররকুপদিশতি___অষ্টাবিতি। অপ্রমাদবিপরীতন্ত গ্রমাদস্ত অষ্টো৷ দৌষাঃ ) মুমুকস্তানপি দৌযান্ 

পরিবজ্য়েখ | কে তে দোবা ইত্যাহ-_ইন্জ্রিষেত্য ইত্যাদি। হেভাঁবত! শ্রোন্রতবকৃচক্ষুত্না . 

নাসিকাবপেভ্যঃ পঞ্চভ্য ইন্দরিয়েভ্যই, মনসম্চ, অতীতাশ্চ অনাগতা ভাবিনম্চ তেভ্য; অতীত- 

ধনাদিনাশকষ্টেভ্য; অনাগতধনাগ্প্রাপ্তিকষ্টেভ্যশ্চ, মুক্তা,পেতো মুক্তিৎ প্রাপ্তঃ সন, সখী ভবেৎ 

ুমক্থুরিতি শেষঃ। যট্পাদোইযং শ্লৌক: ॥৩1 
“তানি সত্যমুখান্তাহ:+ ইত্যনেন প্রাগুদ্দি্ং মোক্ষমূখ্যোপায়ং সত্যং স্তোতি-_-সত্যেতি। 

হে রাজেন্দ্র! সত্যে ব্রহ্মণি আত্ম! চিত্তং যন্ত স সত্যাত্মা ব্দ্ষঙ্ঞানী ভব, “সত্যং জানমানন্দং 
রব ইতি শ্রভেঃ। যেন হি তশ্িন্ সত্যে ব্রদ্মণি, লোকা ভূবাদযঃ সপ্ত গ্রতিঠিতা: 
“তন্থিল্লোকাঃ শ্রিভাঃ সর্ব তু নাত্যেতি বশ্চন” ইতি শ্রতে: । তথা চ তান ঘুক্তা.পায়তৃতান্ 
দমত্যাগাপ্রমাদান্, সত্যং ব্রদ্ধ তজজ্ঞানমিত্যর্থঃ মুখং প্রধানং যেষাং তান্ তাদৃশানাহদূণয়ঃ 
“্দমস্যাগোমপ্রহাদস্চ” ইত্যাদিনা পূর্বেবোক্তবচনেনেতি ভাব | হি যন্মাৎ সত্যে ব্রষণি ব্রদ্ষজানে, 
অমৃতং মুক্তি: আহিত, ব্রদ্ধণৈব স্থাপিতম্ “যজ জাত্বাইমৃতমন্্রতে” ইতি শ্রুতেঃ 1৩৮। 

ভারতভাবদীপঃ রর 
্রমাদগ্রতিযৌগিনং প্রমাদং বজুম্ এবমিতি 1৩৭] পঞ্চত্য ইন্জিয়েত্যঃ ষষ্ান্মনসশ্চ ঘবত্ববিষয়ে 
রাগদেযোখাঁঃ যট্ প্রমাদাঃ, অতীতে নইপুত্রশোকাদিজঃ সপ্তম: অনাগতে পুত্রকামন্ত তদভাবে 
যঃ ক্রেশ: সোহমঃ প্রমাদ% এতেত্য: প্রমাদেত্যো মুক্য,পেতো| মুকিৎ প্রাঃ ুথী ভবে 
॥৩৭| দমত্যাগাপ্রমাদীতা! তেযাং সত্যমুখত্বং গ্রাগ্তকং বিবুণোতি--সত্যান্সেতি। সত্যে 

মাত্মা চিত্ত, যন্ত স তথা, তাঁন্ দমত্যাগাপ্রমাদান্॥৩৮॥ দৌষনিবৃত্যৈব তপঃসিদধিধাতরা 

ভবতনন্দন! প্রমাদেব আটটা! দোষ আছে; সেগুলিও মুমুক্ষু লোক ত্যাগ 

কবিবেন। কর্ণপ্রভৃতি পীঁচট! ইন্ড্রি, মন, অতীত ও ভবিষ্যতের কষ্ট হইতে মুক্ত 

হইয়া মুমুক্ষু লোক স্থৃথী হইবেন। (ীঁচটা ইন্জ্িযেব পাঁচ প্রকার কষ্ট, মনের কষ্ট 

এবং ভূত ও ভবিষ্যতের কষ্ট, এই আটপ্রকার কষ্টই প্রমাঁদের দোষ) ॥৩৭| 

রাভশ্রেন্ঠ! আপনি ত্রন্ষজ্জানী হউন ত্রচ্মের উপবেই সপ্ত লোক প্রতিষটিত 
আছে। এদিকে মুনিবাঁও বলেন__দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ ও র্মজ্ঞান-_এট চারিটা 

মুক্তিব উপায়: তাহার মধ্যে ত্্মজ্ঞানের উপরেই মুক্তি প্রধানভাবে নির্ভর 
করে সা 



পর্ববণি ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। ৪৪৯ 

দৌধৈরেতৈবিযুক্তঞ্চ গুণৈরেতৈঃ সমস্থিতম্। 

এতছ সমুদ্ধমত্যর্থ, তপো৷ ভবতি কেবলমূ ॥৪০॥ 

যন্মাং পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র! সংক্ষেপাৎ প্রত্রবীমি তে। 

এত* পাপহরং পুণ্যং জন্নম্বত্যুক্ররাপহয্ ॥8১। 

রাষ্ট্র উবাচ। 
আখ্যানপঞ্চমৈর্বেদৈডূ়িষ্ঠং কথ্যতে জনঃ। 
তথা চান্যে চতুর্বেরদান্ত্রিবেদাশ্চ তথা পরে ॥৪২॥ 

ভাবৃতকৌমুদ্রী 
উপদংহবতি ত্রিভিঃ। নিবৃত্তেনেতি। ইহ জগতি, মুমু্ছা, নিবৃত্েনৈব অসংস্পশিনৈব 

দৌষেণ, ক্রোধকামে! লোভমোহো” ইত্যাদাকতনকলদোষরহিত: মন্, ব্রতং শীস্রবিহিতনিয়মন্ূপং 
তপ আচরেৎ্। এতৎ ধাত্রা হিরণ্যগর্ভেণ কৃতম্, বৃত্ত তপসে! নিষমঃ। অতঃ লতাং মুমুক্ষণাম্) 
ব্রতং নিয়মঃ, সত্যং ষখার্থমেৰ 7৩৯ 

দোৈরিতি। এতৈঃ পূর্ববোজৈঃ ক্রৌধাদিভির্োবৈবিমুক্তম, এতৈ: প্ধর্শশ্চ সত্যধ 
ইতাদিন! পূর্বোজৈণৈঃ সমন্িতধ, এতত্তপঃ, অত্র্থং সমৃদ্ধং সখ কেবলং কৈবলাসাধকং 
ভবতি 1৪০1 

যদিতি। হে রাজেন্দ্র! ত্বং মাং যৎ গৃচ্ছপি, তদহং তে সমীপে সংক্ষেপাৎ গ্রব্রবীনি। 
উভ্য্রাপ্যতীতসাঁমীপ্যে বর্থমানা। এতদীদশং তপঠ পাপহরম্, পুণ্য. পুণ্যঙ্নকম, জন্ম" 
মৃত্যুরাপহঞ্চ 18১1 

তি হত ৭ গত ছি ও আপি আজ 

ভারতভাবদীপঃ 
কৃতেত্যাহ-_নিবৃত্তেনৈবেতি 1৩৯] প্রশ্নব্যাখ্যানমূপসংহরতি- দৌধৈরিতি /৪০--৪১1 এবং 
বিদ্যাসাধনান্তধিগম্য অধ্যযনগৃহীতাদ্ধেদাদধিগতবে্ধ|নামনেকত্বং মন্বানঃ কিং তদ্েছ্ং শ্রেষ্ঠমিতি 

গৃচ্ছতি-_মাখ্যানেতি। আখ্যানম ইতিহামপুরাণাদি পঞ্চম যেষু তৈর্বেদৈ: “সর্বং খখিদং 
র্ধ ব্রদ্মৈবেদং বিশ্বং পুরুষ এবেদং সর্বণমিত্যাদিভিভূ ঘিষ্টং নামাদি প্রপর্ণদধিকতমং ভূমাখ্যা 

এই জগতে মুযুক্ষু লোক সমস্ত দৌষবিহীন হইয়৷ তপস্তা৷ করিবেন। স্বয়ং 
বিধাতাই এই নিয়ম করিয়াছেন; ন্ৃতবাং সাধুদিগেব এই নিয়ম সত্যই বটে ॥৩১] 

এই সকল দৌববজ্জিত এবং এই সকল গুণসমন্থিত যে তপস্তা, তাহাই অত্যন্ত 
বৃদ্ধি পাইব৷ মুক্তি সম্পাদন করে 1৪০| 

রাজশ্রে্ঠ। আপনি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি 
আপনার নিকট সংক্ষেপে তাহা! বলিলাম। দুল কথা--এই তপস্যা পাপ নাশ 
করে, পুণ্য উৎপাদন কবে এবং জন্ম, মৃহ্যু ও জবাব নিবৃত্তি করে 18১1 

(৪) দোধৈরেতৈবিমুক্তপ্ত গুণৈরেতৈঃ সমহ্থিতঃ--ব! বরা নি। 
উদ্যোগ €৭ (১৪) 



৪8৫০ ' মহাভারতে উদৃযোগ- 

দ্বিবেদাশ্চৈকবেদাশ্চাপ্যনৃচশ্চ তথাহপরে । 
তেষাস্ত কতরঃ স স্তাদ্যমহং বে ভ্রাহ্মণমূ ॥৪৩। রঃ 

ভারতকৌমুদী 
বাস্তবিকং ব্রদ্ধাবিদং দিজ্ঞাসতে-_আখ্যানেতি । আখ্যানম্ ইতিহাঁসপুরাণীদিকং পঞ্চম 

যেযাঁং তৈর্বেদৈ: “ইতিহাঁসপুরাঁণঞ্চ পঞ্চমো৷ বেদানাং বেদ» ইতি ছান্দোগ্যশ্রতে+, ইতিহাসা- 
দিভিরাখ্যানৈর্বেদৈশ্চেতার্ঘ, জনো ভিন্নভিন্মতবাদী লোক, ভূয়িষ্ং বহলং বথ্যতে। তথা! 
চ ক্রম ইতি শেষঃ| কিং তদিত্যাহ-_অন্ত ইতি। অন্যে একে পাঞ্চযাতিকা। চতুরো 
বাশ্থদেব-সব্ষণ-প্রছায়ানিরদ্ধান্ বেছ্যত্বেন বিদত্তি শিল্কনি বেদয়ন্তে বা ইতি চতু্বোঃ। 
তথা পরে পাতলা ত্রীন্ প্রৃতিপুরুযেশ্ববান্ বেস্তত্বেন বিদস্তি শিল্কান্ বেদয়ন্তে বা ইতি 
ভ্রিবেদাঃ 1৪২। 

অপরং পক্ত্রযূপন্তস্ততি-ছবীতি। লাংখ্যমতাবলছিনশ্চ হো গ্রককৃতিপুকুষো বেতন বি 
শিল্তান্ বোধন্তে বা ইতি ছিবেদাঃ | অদবৈতমতাবলঙ্গিনো বেদান্তিনশ্চ--একং ব্রহ্ম বেগতেন 

বিদস্তি শিল্ান্ বেদয়স্তে বা ইতি একবেদাঃ। তথা অপরে নাস্তিকাঁ৮-_-অনৃচঃ | অত্র খকৃশষেন 
বেদাস্তত্প্রতিপাগ্চেশ্বরাদয়ো গৃহান্তে । তথা চ ন বিদ্যন্তে খচো বেদাস্তত্গ্রতিপান্ডেশ্বরাদষণ্চ যেষাং 

তে। তেযান্ত চতূর্বেদাদীনাং মধ্য, স কতরঃ কতমঃ শ্যাৎ, যমহম্ ত্রাঙ্মণং বাস্তবিকব্রক্ষবিদমূ 
বেদ জানামি। এধাং প্রমাপাদিকমাকরেষু শরষ্টব্ম। অহো] বিচিত্রমেবান্ধেনাপি রাজ্ঞা 
ধৃতরাষ্ট্রেণ বহদশিত্বমাবিষ্কৃতম্ 1৪৩ 

ভারতভাবদীপঃ 
পরং ব্রম্ম তদেব জনঃ স্থাবরজঙ্গমরূপং জগদিতি কথ্যতে। অন্যে শাখিনঃ পুনশ্তৃর্বেদাঃ 
চত্বাবি বেদযস্তি তে তথা, চত্বারঃ পুরুষা ইতি বাহ্ঃ শরীবপুকুষশ্ছন্দপুরুযো বেপুরুঘো 
মহাপুরুষ ইতি। ছন্দো গায়ত্রাদিনিয়তাক্ষরপাদং তচ্চ যনগুঃনায়োবপুযুপলক্ষণমূ। বোঃ 
কর্মচোদনাত্বকং ব্রান্ষণম্। তথ! ভ্রিবেদাঃ ত্রীন্ ক্ষরমক্ষরমূত্তমং চেতি পুরুষং বেদযন্তে 
ভ্রিবেদোঃ। ক্ষরং প্রধানম্ অমৃতাক্ষরং হু ক্ষরাত্মনাবশিতে দেব এক ইতি। অম্বতো জীবঃ 
কূটগ্থঃ সোহক্ষরম্ হুলোপ আর্ধঃ, ঈশতে ঈষ্টে। “ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটগ্থোহক্ষর উচ্যতে। 
উত্তমঃ পুরুষত্ন্তঃ পরমাত্মেত্যুদাতঃ ॥৮ ইতি 1৪২৫ তথা দ্বিবেধাঃ “দ্ধ বরদ্ধণী বেদিতব্যে শ্বব্র্ধ 

পরধ। যৎ” ইতি বাগাবাঁচকযোরভেদেন শবব্রন্থশঝেনাত্র কলে! নামরপাঁতুকঃ প্রপঞ্চ 
হিডেন 70555858 রারি 85898887885 

ধুতরাষ্ট্র বলিলেন-_“মহধি | ইতিহাস ও পুবাণপ্রভৃতি শাস্ত্র এবং বেদ সকল 
নানাবিধ-মতবাদী নানাবিধ লোকের কথা বহুতর বলিয়াছেন। তাহাই 

বলিতেছি-_পাঁঞ্চরাত্রিকেবা বাসুদেব, সন্বর্ষণ, প্রছ্যয় ও অনিরুদ্ধ_-এই চারিটীকে 

জ্ঞেয় বলিয়া জানেন এবং শিত্ দ্গকে জানান ; আবাব পাতগ্রলমতাবলম্বীরা প্রকৃতি, 

পুরুষ ও ঈশ্বর-_-এই তিনটীকে বেগ্ বলিয়া ধাব্ণা করেন এবং শিষ্কগণকেও জ্ঞাপন 
করেন |৪২1 

(৪৩)..একবেদাশ্চ অনুচন্চ-""ইত্যাচার্যযধুতঃ পাঠঃ1"""বেদ বৈ ধিনম-_বা বরা লি। 
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ভারতভাবদীপঃ + 

উচ্যতে। পরঞ্চ তদতীতমিতি ঘ্বষমপি বেছ্াত্বেন বদত্তি। একবেদাঃ "একধৈবানষটব্যং নেহ 
নানান্তি কিঞ্চন” ইত্যাদয় একমেব বেস্তং বেদয়স্তি। অনৃচস্চ খচ্যতে শুয়তে ইতি থক্ ঈশ্বরঃ স্ 

পৃথকৃত্বেন নাস্তি যেষাং তেহনৃচঃব্দ্ধা্বৈতবাদিনঃ। একবেদানাং বুখানকালে হৈতমস্তি সমাধোঁ 
তু বাধিতং তন্তবতি। অনৃচান্ধ অবস্থাঘয়েখপি দৈবতাভাবস্তল্য ইতি ভেদঃ॥ এতেধাং বণ্নাং 
মধো স কতরঃ কতমঃ যমহং বেদ জানীয়াং ছিজং ব্রাঙ্গণং ব্রক্মবিদমিত্যর্থ; । অত্র ভূয়িষ্টং জন 
ইতি প্রথমঃ সবিশেষাঁদ্বৈতপক্ষঃ। ছ্বিতীষো! নিরীশ্ববপক্ষঃ সাংখ্যানাং মীমাংসকানাঞ। অিবেদাত্ত 
পাতঞ্জলা জীবেশগতাং ভেদং ব্স্তঃ | ছ্বিবেদীত্বৌহুলোমাঃ কার্ধ্যাত্মন! তেদং কাবণাত্মন! অত্দে্চ 
মত্যমেব বাস্তঃ। কটকমুকুটাগ্ভানা! ভেদোহপি সত্য এবেতি। একব্দোনামপি কিঞ্িদ্বাধযোগ্যং 

সত্বাসত্বাভ্যামনির্বচনীযং দৈতমস্ত্যেব ব্যবহারিকাং প্রাতিভামিকাৎ সগ্ঘোবাধ্যাৎ রজ্জরগাদেবি- 
লক্ষণং যাবন্মোক্ষমবাধ্যম্। অনৃচান্ত দৃষটিসথট্িবাদিনাং যথা! রজ্জামুরগ:ঃ শক চ কল্পিতা এবমাত্মনি 
জাগ্রংঘ্বপ্লো সমসতীকো! ইতি তেদঃ। তত্রাধ্যাবোপাঁপবাঁদাভ্যাং নিশ্রপঞ্চং প্রপধ্যত ইতি স্যায়েন 
আন্তং পক্ষচতুষ্ট়ং ব্যবহারন্ত পারমাথিকতপরমধ্যারো পদৃষ্ট্যোপন্তস্তমূ। অন্ত; পক্ষোইপবাদদৃষ্টযা 
ব্যবহারাঁপলাপেন একবেদপক্ষত্ত ব্যামিশদৃষ্ানির্ববাচনীষাখ্যযা । এবমেব দৃষ্িত্য়মাশরিত্য 
শান্তমপি প্রবুত্রম্ আংতক্কতেঃ পরিণামাদিতি অধ্যারোপকালে পরিণামদৃ্টি: ছুচিতা, ব্রঙ্গেব 
কনককুগুলন্তায়েন জগদাঁকারেণ পরিণতম্; তথা চ শ্রুতিঃ-_“ত্দাত্মানং শ্বয়মকুর'্ত লত্যং 

চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ।” জঅত্যং ব্যবহারিকং জাগ্রন্রজ্জার্দি। অন্তং প্রাতিভাসিকং 
বপ্ররজ্জ্রগার্দি। এতদুভযাত্মকং সত্যং কালত্রযাবাধ্যং ব্রদ্মৈব প্রীপ্তমিতি শ্রতার্থঃ। 
তথা আত্মনি চৈবং বিচিত্াশ্চ হীতি স্বপ্নকালে আত্মনি জাগ্রৎকালে মায়েন্্রদালমরীচিকোদকাদয়! 
হি প্রসিদ্ধতরাঃ স্থ্য়ো ভবস্তি বিচিন্রাশ্চ তাঃ ন চ তাঃ ন সন্তীতি বক্ত,ং শক্যম্ অনুভূয়মানত্বাৎ। 

নাপি সন্ভতীতি জ্ঞানেন সন্যো বাধাৎ। , এবং ব্রক্ষণ্যপি বিচিত্রানির্ধ্বচনীয় সথত্রিরস্তীতি 
হুত্রার্থথ। তথা চান্ত জগতোইনির্বচনীযত্বে শ্রুতিরাহ--"কো! অদ্ধ! বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কৃত 
আঁদাত৷ কুত ইয়ং বিহ্ট্ি”রিতি। তং কোহপি ন বেদ ন কোংপি প্রবোচদিতি শ্রুত্র্ঘঃ। 
সেয়ং ব্যামিশ্রদৃ্িঃ। অপবাদদৃষ্টিন্ত আহ চ তন্মাত্রমিতি ক্চিতা। **স যথা সৈদ্ধবখিল্য উদ্দকে 
প্রীস্ত উদ্কমেবাঁছুবিলীয়েত। স্ যথা সৈদ্ধবঘনোহনন্তরোহবাহ্ কক্স! রসঘন এবং বা! অরেহয়- 
মাত্মা কথনঃ প্রজ্ঞানঘন” ইতি শ্রুত্যা চ দরশিতা। যথ| জলে প্রান্তঃ দৈদ্ধবথিল্যঃ স্বোপাদানাম্ 
উদ্কং জলে লীনমন্গ হ্বয়মপি লীষতে অন্যথা করকালয়ে ইব জলে পরিমাণাধিক্যং 
স্তাৎঘ। অতঃ সঃ অন্তরং ,কারণং বাহ্ং ঘনীভাবঃ তছ্ভয়বজ্জিতঃ কেবলরসতন্মাত্াত্মনা 
জলেহতিব্যক্তো! দৃহ্ঠতে। এবময়ং প্রপধ কাধ্যকারণৌভয়গ্বরূপহীন:ঃ সমাধো কেবল- 
গ্রজানঘনোহভিব্যজ্যতে ইতি শ্রত্যর্ঘঃ। অনেন দৃষ্িঅয়েশ জনবোধার্থ, শান্বং প্রবৃতমু 
যথোক্তং সজ্মেপশারীরকে__-“আরোপদৃষ্িরপবাঁদকৃষ্টিরেবং ব্যামিশ্রদৃষ্টিরিতি দৃষ্টিবিভাগ- 
মেনম্। লংগৃহ কুত্রকদয়, পুকুষং মুমুক্ষং সম্যকৃপ্রবোধকিতুমুতসহতে ক্রমেপে”ত্যাদিনা। 
“শ্রুতিবচাংলি মুনিক্ষরশানি চ ছর়্বিশারদগীরপি সর্ব; | আযরমপেক্য দশাং ভরিতত্বং বিনা ন 



৪৫৭ মহাভারতে উদৃযোগ- 

সনৎ্স্ুজাত উবাচ ।, পু 

_ একবেস্য চাজ্ঞানাছেদাস্তে বহবোহতবন্। 
সত্যন্তৈকন্য রাজেন্দ্র। সত্যে কস্চিদবস্থিতঃ 1881 
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সিদ্ান্তমাহ--একেতি। প্রথমে! বেদশব্:ঃ বেদনং জ্ঞানমিতি ভাবে ঘঞন্তঃ| দিতীয়ে! 
বেদশব্স্চ বিদৃন্তীতি বেদা ইত্যচা সিদ্ধঃ। তথা চ হে রাজেন্্র! একবোশ্ব অধ্িতীয়ন্ব 
জানময়হ্থ ব্রদ্মণশ্চ, অঙ্ঞানাৎ একত্বেন জ্ঞাতুমশক্তত্বাৎ, তে ভবদুক্তাঃ পাঞ্চরাত্রাদযঃ, একন্াপি 

সত্যস্ত ব্রদ্ধণঃ সম্বন্ধে, বহৰ এব বেদাশ্তুত্রকারাদিবেদিনঃ, অতবন্। কশ্চিতু বেদাস্তী, 
সত্য যধার্থে ব্রবৈকতে অবস্থিতঃ। বেদীন্তী খলু যথার্থজ্ঞানী, অপরে তু ভ্রান্তাঃ, “এক- 
মেবাঘিতীয়ং ত্রদ্গ” ইতি শ্রতেরিত্যাশষঃ। “সত্যং জ্ঞানমাননং ব্রদ্দ” ইতি শ্রতিত্ত ঈদুশ- 
ব্যাখ্ায়াং প্রমাণম্ 189 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
হি ঘটামুপযান্তি কদাচনে”তান্তেন 1৪৩1 এবমনেকেযু পক্ষেষ,পত্থাপিতেষু সিদ্ধান্তমাহ-_ 
একশ্তেতি। ব্রদ্ধেব একং বেগ্কং তচ্চ লত্যং কালব্রয়েহপ্যবাধ্যং তন্য অজ্ঞানাৎ বুনি 
বেগ্তানি উপাশ্তানি অব্্হতানি কৃতানি কল্লিতানি বেদে মত্প্রতিপত্তার্থ, তেযা- 
মত্র্বত্বং বেদ এবাহ-_-“তদেব ব্রদ্ধ ত্বং থিদ্ধি নেদং যদিদমুপাঁসত” ইতি। তন্মিশ্চ সত্যে 
্রহ্মণি কশ্চিদেব অবস্থিতঃ ব্রদ্মনাভোহতিতুর্ঘট ইত্য্থঃ শ্রতিরপ্যজ্ঞানকারধ্যত্বং জগত আহ-- 
“তুচ্ছেনাভপিহিতং যদ্াদীৎ তমসন্তন্সাহিনাজায়তৈক”মিতি। তুচ্ছেন রজ্জর্গাদিবাধান্েন 
মিথ্যাভুতেন তমসা আতু সর্ধধ্যাপকং বর্ম অপিহিতম্। আচ্ছাদিত যৎ আমীৎ তৎ 
একমেব মত তমসঃ অঙ্ঞনত্ত। তপদ ইতি পাঠে আলোচনম্ত স্থ্মাত্রন্ত মহিমা 

মাহাত্মোন অন্গাষত প্রপধ্ণকারেণ আবির্বভূব। যথা বজ্জ,রগঞ্জানাবৃতা নর্পাকরেণাবিবতি 

সাংখ্যমতানুসাবীরা প্রকৃতি ও পুকষ-_এই ছুইটীকে জ্ঞেয বলিয়া ধারণা করেন 

এবং শিষ্ুদিগকেও উপদেশ দেন ; আবাব অদ্বৈতবাদী বেদাভ্তীবা এক ব্রহ্মকেই 
বে বলিয়া! জানেন এবং শিশ্যুদিগকেও জানান ; আব নাস্তিকেবা বেদ বা ঈশ্বর 

মানেন নাঃ সুতরাং তাহাদের মধ্যে এমন কে হইবেন, ধাহাকে আমি ্রহ্মবিৎ 

বলিয়া জানিতে পাবিব ?” ॥8৩| 

সনংস্জাত বলিলেন-_““বাভশ্রেষ্ঠ ! অদ্বিতীয় জ্ঞানময় ব্রহ্মাকে যথার্থভাবে 

জানিতে পারেন নাই বলিষাই াহার! একক্রহ্মদন্থন্ধে বহুবিধ মতবাদী হইয়াছেন; 

তবে কেন একজনই (অদ্বৈতবাদী বেদান্তীই) যথার্থ ধারণার উপরে অবস্থান 

করিতেছেন ॥881 

(৪8) একশ্র বেদহাভনদ্থেদান্তে বহঝঃ কতাঃ--বা বরা নি 



পর্ব্বণি ব্রিচত্বারিংশোহ্ধ্যাষঃ ৪৫৩ 

এবং বেদমবিজ্ঞায় প্রাজ্ঞোহহুমিতি মন্যতে। 

দ্ানমধ্যয়নং যজ্ঞ লোভাদেতহ, প্রবর্ততে ॥8৫॥ 

-সত্যাৎ প্রচ্যবষানানাং সন্কলো৷ বিতথো৷ ভবে। 
ততো! যজ্ঞঃ গ্রতাষেত সত্যন্তানব্ধারণাৎ 0৪৬ 

মনদান্যস্ত ভবতি বাচান্যন্যাথ কর্ণ! । 

সন্কল্পসিদ্ঃ পুরুষঃ সন্কল্লানধিতিষ্ঠতি ॥8০॥ 

ভার্তকৌ 

মীমাংসকমতমাক্ষিপতি--এবমিতি | এবমখ্বিতীযম্, বেদং জ্ানময়ং ব্রহ্ম, অবিজ্ঞাযাঁপি অহং 

গ্রাজ্ঞ, ইতি মন্তাতে মীমীংঘকঃ | অতন্তন্মতে ম্ব্গাদীনাং লোভাৎ, দাঁনমধ্যযনং হজ্ঞণ্চ এতত্রয়ং 

প্রবর্ঘতে। বন্ততত্ত দাঁনাদীনীং সাক্ষান্গ মুক্তিসাধকত্মিতি তূক্তমেবেতি ভাব: 18৫1 

সত্যাদিতি। ততঃ, সত্ন্ত ব্রক্ষণঃ, অনন্ধাবণাৎ অদ্বিতীষচিদানন্জ্ঞানরূপেণাজ্ঞানাদেব, 
যজ:, প্রতায়েত মীমাংলকৈবিস্তাবেণ ক্রিয়েত। অতএব নত্যাৎ সত্যাবধারণাত, প্রচ্যবমানানাং 
তেষাম্, মুজিলাভন্য বহন বিতথো মিথ্যা ভবে যজ্জন্ত লান্সানুক্তিমাধকত্বাভাবা" 
দিত্যাশয়ঃ ॥9৬। ৃ্ 

ভারতভাবদীপঃ 
তত্বদ্বিতি শ্রত্যর্থঃ 1৪৪॥ এবমিতি। সত্যং প্রত্যগদ্ষযানন্দং বেস্তম্, অজ্ঞাত্ব! বাহ্ম্থখলোভাৎ এত” 

দ্বান।দিকং করত, প্রবর্তত ইত্যর্ঘ:ঃ18৫॥ নত্যাদিতি। তথা ভবেৎ পরমানন্দাৎ প্রচ্যৃতন্ত কু" 
নন্দবিষয়োহভিলাষে। ভবে ততন্চাসে যে! জ্যোতিষ্টোমাদদিঃ গ্রতাষেত সন্ভন্তে সত্যন্ত বেদবচনহ্য 
জ্যেতিষ্টোমেন ন্বর্গকামে! যজেতেত্যাদেঃ অবধাবণাৎ প্রামাণ্যনিশ্চযাৎ | সম্কল্পে। বিতথে। ভবোঘিতি 

পাঠে তা্তৈব সত্যসহ্ত্বম্ অন্যন্য তু সন্ষল্ে। বন্ধ্য ইত্যর্থঃ সনঞ্পাঠে যজ্ঞেহপি অত্যন্তান- 
ধারণ|দাপরোক্ষোণ অনিশ্চবাদেব প্রবর্ততে । জ্ঞাতে তু সত্যে এতদবুদ্ধা। বুদ্ধিমান্ স্তাৎ কৃত- 

কৃত্যশ্চ ভারতেতি কৃতরুত্যত্বমেব ন্ম্য্যতে 1৪৬॥ মনসেতি | যন ইত্যন্ৰব্ধতে, অনন্ত একস যজ্ঞো! 

মনস। দেব্তাধ্যানাদিরূপো! ভবতি। বাচা ব্রদ্ধঘজ্রদপাদিক্ধপো যজ্ঞে। ভবতি। কর্দণ। প্রমিদ্ধো 
জোতিষ্রোমাদিঃ ; এতেযাং পূর্ববঃ পূর্ববো জ্যায়ান্ সষ্লসিঘ্ঃ সত্যনদষ্ল অহল্লানাং কক্পনীয়- 
পদার্থানীং ব্রদ্লোকাদীনামধিষ্ঠাতা ভবতি ব্রদ্ধবিখ। তথা চ শ্রুতিঃ-_“আপ্রোতি 
দ্বরান্যম। আপ্পোতি মনসম্পতিম্। ঝাকৃপতিশ্চক্ুপতিঃ শ্রাত্রপতিবিজ্ঞানপতি*রিভি। 

একশ্রেণীর লৌক আছেন, তাহারা অদ্বিতীয় ব্রন্গাকে না জানিযাও 'আমি জ্ঞানী, 
এইবপ মনে করেন। তীহাদের মতেই ন্বর্গীদিলাভের লোভবশতঃ দান, অধ্যয়ন 
ও যজ্ঞ চলিতেছে ॥8৫1 

আর তাহাব৷ অদ্বিতীয় ব্রদ্মকে জানেন না বলিযাই বিস্তৃতভাবে যঞ্ক করেন; 
কিন্তু ভীহারা যথার্থ জ্ঞান্চ্যত বলয়! তাহাদের সল্প মিথ্যা হইযা যায় 0৪৬] 

($৭) এতে শ্লোকা আচাব্েণ ন ধতাঃ। 



৪৫৪ মহাভারতে উদ্যোগ্- 

অনৈভৃত্যেন চৈতম্ দীক্ষিতব্রতমাচবেগু। 

নামৈতদ্বাতুনির্তিং সত্যমেব সতাং পরম্ 18৮] 
জ্ঞানং বৈ নাম প্রত্যক্ষ পরোক্ষং জায়তে তপঃ। 

বিদ্যা পঠন্ত্ত দ্বিজং বৈ বহুপাঠিনম্ ৪৯ 

ভাবতকৌমুদী 
নু “যজঃ প্রতায়েত” ইতি কথমুক্তমিত্যাকাজ্ষাষাং ব্যক্তিতে ধাঁদ্যজন্ত বিস্তারং তদগেক্ষয়া 

যোগন্াপি প্রীধান্তঞ্চ দর্শয়তি-_মনসেতি। অন্ন্ত কম্তচিৎ মনসা যজ্ঞ! ভবতি ইষ্টদেবতান্মরণন্তং 
ঘজনং জায়তে ; অন্তন্ত বাঁচা 'শিবাঁয় নমঃ ইত্যাদিবাকোন যজ্ঞো! তবতি অথাপরস্ত তু বর্ণা 
বাছপেযাস্হু্ঠানেন যজ্ঞো৷ ভবতি। কিন্তু সল্প! যোগমহিয়া সত্যসঙবল্ীভূতঃ পুরুষ) বর্মাদি- 
লাভায নহল্নীনেবাধিতিষ্ঠতি আশ্রয়তি। যোগজৈশবর্োণ সহল্লাদেব দ্বর্গাদযঃ সিধ্যতীতি যজ্ঞ 
যোগোহপি শ্রেয়ানিত্যাশয়ঃ 8 ৭॥ & 

নম লঙল্ন্তাসাফল্যে কিং কৃর্ধ্যাদিত্যাহ--অনৈভৃত্যেনেতি। এতম্য সহ্শ্ত চ, অনৈতৃতোন 

উদ্দেস্তাজননাদসাফলোন হেতুনা খ্্প্রকর্যাভাবেন সঙ্ল্ন্তাসাফল্যে সতীত্যর্থন দীক্ষিতব্রতং 
মুণডনযাগাদিকমাচরেৎ। অথ দীক্ষিতব্রতপদেন কথং মুগডনাঁদিকং গৃহত ইত্যাহ-_নামেতি। 
এতম্লীম দীক্গিতেতি শবধঃ, ধাতুনা! দীক্ষধাতুনা নিরৃতং তগ্রতায়েন নি্ননম। এবং “দীক্ষ- 

মৌগ্েজ্যোপনয়ননিয়মন্রতাদেশেষু” ইতি ধাত্থাহ্সারাদেব দীরক্ষিতশবন্ত মুণতনাঘর্থ ইতি ভাব। 
অত; সত্যং ব্রদ্ধৈব বরহ্জ্ঞানমেব, সতাং মুমুক্ষণীং সাধূনাম্, পর সর্বশ্রে্ঠম।৪৮। 

অথ ব্রধজ্ঞানং কৃত; সর্বশ্রেষ্টমিত্যাহ-_জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং নাম গ্রত্যক্ষম্ ইহলোক এব মুকি- 
মাধকতযা। প্রত্যক্ষফলজনকম্; তপত্ত পরোক্ষং পরলোকে ফলজনকতয়া ইহাগ্রত্যক্ষফলবং 

জায়তে। ইদানীং “যমহং বের ব্রা্ষণম্” ইত্যন্তোত্রং বজুমারভতে-_বিষ্ার্দিতি। বহু শাহ 
পঠস্তং ঘিজম্, কেবলং বহপা(িনমেব, বিষ্যাজ্জানীয়াৎ 1৪৯1 

ভারতভাবদীপঃ 
ত্বরাজো ভাব হ্বরাজাং ব্রদ্র্ধ্যম্ 8৪৭॥ ত্য সঙ্লশ্ত অনৈভৃত্েন অদীর্টেন আত্মা" 
জ্ঞানাঘদ্ধ্যসহল্পত্বে সতীত্যর্ঘঃ। দীক্ষিতত্রতং মুষ্টীকরণবাগযমনাদিকং কুরধ্যাৎ। এত 

দীক্ষিত ইতি ততদীক্ষত্রতাদেশে ইত্যনেন ধাতুনা নিষ্ঠাগ্রভায়ান্তেন নিপ্পননম্। কর্ণদঃ 

সংস্কার আগন্তকো বিনাশী চেত্যর্ঘঃ। সতাং তু মত্যমেব পরং ব্রন্ঘোব রেষ্ট অকৃতকতেনা” 
বিনাশিত্বাৎ ॥৪৮। এতদেব ম্পই্য়তি-_জ্ঞানমিতি। প্রত্যক্ষং শোকমোহনিবৃত্তিরং 
জানফলং প্রত্যক্ষমিতার্ঘঃ। তপঃ কাঁয়িকং বাচিকং মানসিক তৎ পবোক্ষম্ আমুগিব- 

কাহারও মনে মনে, কাহারও বাকাদারা এবং কাহারও কাধ্যদ্বারা যঞ্জ হইয়া 

থাকে ; আব সত্যসহরে পুরুষ সঙ্কল্পেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন ॥3৭1 

এই সঙ্ব্ল সফল না হইলে অনেকে দীক্ষিতব্রত করেন (মুন ও যাগাি 

করেন)। এই দীক্ষিতশবটা দীক্ষধাতু হইতে নিপ্রন্ন হইয়াছে? (আুতরাং উহার 
অর্থ-_ুগুন ও যাগাণি)। বন্ততঃ মুহহ্দের পক্ষে রন্ঘজ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ ৪৪৮1 

এত জজ ০০ এ ও এস ত 
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তন্মাৎ ক্ষত্রিয়! মা মংস্থা জল্লিতেনৈব বৈ ছিজমৃ। 
য এব সত্যান্নাপৈতি স জ্ঞেয়ে। ব্রাহ্মণন্তবযা 1৫০) 

ছন্দাংসি নাম ক্ষত্রিয় ! তান্যথবব্বা পুরা জগ মহধিসঙ্ এষ | 

ছন্দোবিদস্তে য উত নাধীতবেদ! বেদবেস্ত বিছুহি তত্বমূ॥৫১ 
বনপা খা এ ৩৯৪৪ পপ: পা 

তন্মাদিতি। হে ক্ষত্রিয়! ভম্মাৎ ব্রনষজ্ঞানস্যৈব টির কেবল- 
শাস্তবাকাজল্লনেনৈব, ছিজং ব্রাঙ্মণম্, মা মংস্থাঃ। কিন্তু,য এব জনঃ, সত্যাৎ ক্রদ্ধেণো ব্রহ্ম 

, জ্ঞানাৎ, নাপৈতি ন ভশ্বাতি, ন জন এব দয়া পো জেয, ্রদ্ধ জানাতীতি ব্রাঙ্ছণ ইতি 
বুৎপত্তেরিতি ভাবঃ 1৫০॥ 

নঙ্ ব্রহ্ম বেদং জানাতীতি ব্যুৎপত্যা৷ বেদজ্ঞমাত্রেপি ব্রাহ্মণপদপ্রযোগে! দৃশ্যত ইত্যাহ-_ 
ছন্দাংশীতি। হে ক্ষত্রিয়! পুরা এব বেরপ্রিত্কঃ, অথর্ববা! নাম মহুধিঃ, মহ্বাঁণাং সংঘে 
সমূহসপ্সিধানে, ঘানি জগো কীর্তয়ামাস, তান্তেব নাম ছন্দাংসি। ছাদয়ন্তি পাপগ্রবেশসম্ভবে 

পুরুযান্ আবুস্তীতি ব্যুৎপত্তেশ্ছন্দঃপদং জ্ঞানপ্রতিপার্দকোপনিষস্েব মুখ্য. তৎসাধর্শ্যাৎ 
. কর্দপ্রতিপাদকবেদে তু গোঁণম, “ছাদয়ন্তি হ বৈনং ছদ্দাংসি পাপা কর্দপঃ” ইতি শতেরিত্যা- 

শয়ঃ। অতশ্চ যে অধীতবেদাঃ, শ্রতকন্প্রতিপাদকবেদাঃ, তে, ন ছন্বোবিদঃ ন উপনিষদ্ধিদঃ 

হি যন্থাথ্ তে অধীতবেদাঃ, বেদবেত্স্ত উপনিগগপ্রতিপাগ্স্ত পবক্্ষণঃ, তববং শ্বরপম্। ন 
বিছুঃ। তথা চ ব্রত্ষ বেদং জানাতীতি ব্রা্মষণ ইত্যত্াপি ব্রদ্মপদমূপনিষৎপরমূচ তত্রৈৰ তন্ত 
মুখ্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥৫১৪ 

ভারতভাবদীপঃ 
ফলপ্রদমিত্যর্থঃ। বিদ্যাদিত্যর্েন পরো্ষজ্ঞনহ্য ব্যাবৃত্বিরিহ উচ্যতে 1৪৯1 উক্তমেবোপ- 

সংহরতি-তম্মাদিতি। জল্পিতেনৈব কেবলাধ্যয়নেনৈব সত্যাৎ প্রত্যগঘয়ানন্নাৎ, তথা চ 
শ্রুতি,--“যো৷ বা এতাক্ষরং গাগি বিদিত্বাম্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ত্রাক্ষণ” ইত্যপরোক্ষজ্ঞানিনো 
বরাহ্মণত্যমুক্কারথীদিতরস্থাত্রাক্ষণত্বং দর্শয়তি ॥৫০॥ নঘ্েবমধ্যযনযাগাদেবৈরষধ্যং শ্যাদিত্যাশক্কেষ্টা- 
পত্তিমাহ-ছন্দাংশীতি। এষ উপনিষপ্প্রসিদ্ধঃ অথর্ব মহামুনির্মহযিসজ্ঘো যানি পুরা 
জগো৷ তান্তেব চ্ছন্দাংসি উপনিষদ্্রপাঁণি নাম নিশ্চিতম্। “ছাদযত্তি হ বা এনং ছন্দাংবি 
পাপাৎ কর্ণ: ইতি শ্রুতা ছন্দঃশব্বনির্চচনাৎ। “প্রবা হেতে অদৃঢ়া হক্তরূপা” ইতি 

কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান প্রত্যক্ষ (ইহলোকেই মুক্তিসাঁধন করে) £ আর তপস্তা৷ পরোক্ষ 
(পরলোকে ফল উৎপাদন করে)। দে যাহা হউক, যিনি বহু শান্তর পাঠ করিয়াছেন, 
ভীহাকে আপনি কেবল বহুপাঠী বলিয়া জানিবেন ॥৪৯॥ 

অতএব রাজা! আপনি, বহু শাস্ত্রের কথা বলিলেই'ীহাকে ব্রাহ্মণ মনে 
করিবেন নাঃ কিন্তু যিনিই ব্রদ্মজ্ঞনসম্পন্ন, তীহাকেই আপনি ব্রাক্মণ বলিয়া 
জাঁনিবেন 7৫০1 

(8১) শ্লোক আচার্য্যেণ ন ধৃতঃ। 



8৫৬ মহাভারতে উদৃযোগ- 

ছন্দাংপি নাম দ্বিপদাং ববিষ্ঠ ! স্বচ্ছন্দমযোগেন ভবস্তি তত্র। 
ছন্দোবিদস্তেন চ তানধীত্য গত] ন বেদস্ত ন বেছ্ামার্য্যাঃ ॥৫২॥ 
ন বেদানাং বেদিতা! কশ্চিদস্তি কশ্চিত্ততোন্ বুধ্যতে বাপি রাজন! 

যো! বেদ বেদান্ ন স বেদ বেগ্যং সত্যে স্থিতো যন্ত্র স বেদ বেগম ॥৫৩| 
আস 

ভারতকৌমুদী 
অথ চ্ছন্নঃপদন্যোপনিষদি মুখাত্বে কিং কাবণমিত্যাহ--চ্ছন্দাংমীতি। হে ছিপদাঁং নরাণীং 

বরি্ঠ! ছন্দাংদি নাম্, হচ্ছন্দমযোগেন শ্বাশষসন্বদধেন ব্রদ্বপ্রতিপাদনাভিপ্রাষেৈবেতার্ঘঃ তত 
্রদ্ধণি। ভবস্তি প্রবর্তত্তে। এবঞোপনিষদৌহপি তত্র তথৈব প্রবৃতেশ্ছন্বঃপদন্যোপনিষি 
মুখ্যবমিতি ভাবঃ। ইথঞ্ আর্ধ্যাঃ, তান্ ছন্দোরূপান্ বেদানধীত্য, তেন চাধ্যয়নেন, ছন্দো- 
বিদঃ সম্তঃ, বেদ্য তন্ত ছন্দসঃ বেগ্তং বেদনীষং ব্রহ্ম, ন গতা নাবগতা ইতি ন, অপি তু অবগত 
এবেত্যর্থঃ ৷ তম্মাহ্ুপনিষজ_জ্ঞানদ্বারা ব্রগগজ্ঞ এব ব্রাহ্মণ ইত্যাশযঃ 0৫২1 

ভারতভাবদীপঃ 

অথর্বণৌপনিষদি হজ্জানাং পাপাত্রক্গিতুমসামর্থযদর্শনাৎ ত্রদ্ধবিদ্তার্থানাং ছন্দসাং মুখ্য, ছন্দ, 
্ারথানান্ত গোঁণমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ উত অপি যেহপি অধীগবেদাঃ সোপনিষৎকং বেদং 
পাঠতোহর্থতম্চ অধীতবন্তত্তেৎপি ন চ্ছন্দোবিদ্ঃ ঘতঃ বেদব্তেস্ত পযন্ত পুরুষন্ত তবং 

যাথাত্মযং ন বিছুঃ ন জানস্তি | প্অধেম্বা চরতি মায়যৈষ বাচং শুশ্রাবা অফলামপুষ্পাগমিতি | “গুপং 

হি ফলং বাঁচঃ সত্য"মিতি শ্রতিশ্ৈতদাহ। পসত্ং পরং ব্রহ্ম 1৫১ ছন্দাংসি নামেতি। ঘিপদাং 

মনুন্যাণাং মধ্যে ববিষ্ঠং ত্র সত্যে ব্রহ্মণি ব্ষিষে ছন্দীংসি বেদাঃ শ্বচ্ছন্দযোগেন শ্বাতগ্ান্দেনৈব 

তবস্তি। কশ্মকাগরর্জ।নবৎ ব্দ্বকাপ্ডার্থজ্ঞানং ন মধোহম্ষ্ঠানাস্তরমপেক্ষতে। তথাহি--“তবৈতৎ 

পশতননবির্ব মদেব প্রতিপেদেহহং মহরভবং ক্ধ্শ্চেতি শ্রত্যা দর্শনসার্বাত্মায়ো মধো ভিষন্ গায়তী- 
ত্যাদৌ তিষ্ঠতিগাযত্যোর্মধ্ে ইব কাধ্যান্তরং বাধ্যতে তেন চ জ্ঞাতেন, সত্যেন চকার এবকারার্থে? 
তেনৈবেতার্থঃ। ছন্দোবিদো ভবস্তি ন বর্ণমাত্রজ্ঞানেন। তান্ ছন্োজ্ঞান্ অধীত্য প্রাপ্য 
আধ্যাঃ বেদৃস্ত বেছং বেদনীয়ং ব্রদ্ধ ন গতা ইতি ন অপি তু গতাঃ প্রাপ্তা ইতার্থ:। 

শি 

রাজা! পূর্ববকালে বেদপ্রসিদ্ধ মহষি অধথ্বব| অন্তান্ত মহধিদের নিকটে যেগুলি 
বলিয়াছিলেন, সেইগুলির নামই--ছন্দ' (উপনিষৎং); সুতবাং ধাহারা কেবল 

কর্ম প্রতিপাদক বেদে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারা ছন্দোজ্ঞ হন না। কারণ, 

তাহারা উপনিবংপ্রতিপান্ত ব্রন্ষেব স্ববূপ জানেন না ॥৫১| 

নরশ্রেষ্ঠ ! উপনিষ্ৎ সকল স্থাধীনভাবেই ত্রহ্ষপ্রতিপাদক হইয়া থাকে? 
সুতরাং আর্যেবা সেই সকল উপনিষৎ অধ্যয়ন কবিযা, সেগুলিতে অভিজ্ঞ হইযাঁও 
যে সেগুলিব প্রতিপান্ধ ব্রহ্মপদার্থ বুঝিতে পাবেন না, এমন ইহতেই পারে না ॥৫২1 
টিউন তি তি রিট 2 উট টি এর ই 

(৫২--৫৩]) ক্োকয়োর্বহবঃ পাঠভ্দোঃ সম্ভি। 
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ন বেদানাং বেদিতা কশ্চিদস্তি বেগ্েন বেদং ন বিছুর্ন বেগযযৃ। 
যে! বেদ বেদং স চ বেদ বেছ্যাং যো বেদ বেগ্তং ন স বেদ সত্যম্ ৫৪1 

ভাবতকৌমুদী 
নম বেদানধীয়ানোহপি কিমলব্বরক্ষজঞানঃ হ্যাদিত্যাহ-_নেতি। হেরাজন্! কশ্চিদপি 

বেদানাং বেদিতা নিগৃঢমর্শজ্ঞে নাস্তি, তদধ্যযনেহপি চিত্ততুদ্ধেরভাবাঁৎ। তেন চালহত্রদ্ষজ্ঞানঃ 

খঘত্রাক্ষণ এবেতি ভাবঃ। তঙহি ব্রান্ষণ এব নান্তীতি বক্তব্যমিত্যাহ--কশ্চিদ্িতি। বহুনাং 
মধ্যে কশ্চিত, এতান্ বেদান্ বুধ্যতে বাপি, চিত্ুদিপ্রভাবাৎ। তেন চাসৌ! লন্বরক্ষজানো 
্রার্মণ এবেত্যাশয়ঃ। অতএব যে! বেদান্ বেদ বেত্তি, ঘ এব, বেছ্যং বেদবেদনীষং ব্রদ্ষ, বেদ 

বেত্তি ইতি ন। কিন্তু ঘঃ চিত্তশুদ্ধিপ্রকর্ষাৎ সত্যে ব্রহ্মণি ব্রদ্ধজ্ঞানে স্থিতঃ, স এব, বেগ্তং 

বেদবেদনীষং ব্রদ্ধ ব্দে বেত্তি ম্ম। স এব চত্রাক্ষণ ইত্যভিগ্রায়ঃ ॥৫৩। 

অথ কর্প্রতিপাদকবেদবিধাং মধ্যে কোহপি কিং ন ক্র্ষা্রতয়। ব্রা্ষণ ইত্যাহ--নেতি। 

বিদন্তি বন্মগ্রতিপাদকবেদান্ জানম্তীতি বেদান্তেষাং মধ্যে কশ্চিদূপি, বেদিত] ব্র্াবিন্নান্তি, 

তেষাং সর্বেষামেব কন্মপ্রতিপাদকবেদব্যাপৃততয়৷ যজ্ঞার্দিকর্শন্বেব ব্যাপৃতত্বাৎ। যেন হিতে 

বেদ্ধেন জ্েযেন ইং ব্রর্মেতি গুরুবচনেন, বেদং জ্ঞানময়ং ব্রদ্ম, ন বিছুঃ, ন বা বেগ্ধেন মনদা, 
বেন্কং জ্ঞানমাত্রগোচরং ব্রদ্ম, “দৃশ্ততে ত্বগ্রযয়া বুদ্ধ্যা” ইতি শ্রুতেঃ বিছ্ঃ) “যতো! বাচো 

ভারতভাবদীপঃ 

এতেন “তছিজ্ানার্থং ন গুরুমেবাভিগচ্ছে”দিত্যস্তাঃ শ্রতেবর্থে! দূশিতঃ1৫২| তথাপি ব্রদ্মণো 

ছুজ্েথত্বমাহ-_নেতি। বেদানাং বহম্কবেদিতা জ্ঞাত কশ্চিন্নাস্তি, কশ্চিত্তৎ এতান্ বেদান্ 

রহম্থগ্রতিপাদকান্ চিত্ততুদ্ধযতিশযাদ্রধ্যতে। যে! বুুখিতস্তত্বনিবাক্যাথাহুসদ্ধাতা বা বেদান্ 
বেদ স সবিকল্পকঃ নিব্বিকল্পকং বেছ্যং সর্ববৃত্তিলয়ে প্রকাশমানং ব্রন্ধ ন বেদ কিন্তু সত্যে 
সর্ববৃত্তিবাধাঁবধিভূতে প্রেত্যক্চৈতন্তে স্থিত এব নিব্বিকল্পুকং ন্থখং বেদ ॥৫৩॥ ইদ্মেবার্থ, 

ভঙ্গান্তরেণাহ-নেতি। বেদীনাং বেগ্তানামহঙ্কারাদীনামচেতনানাং মধ্যে কশ্চিদ্বেদিতা 
নাস্তি অতে। হেতোঃ বেঘ্েন চেতসা বেদং বেদবোধ্যমাত্মানং ন বিছুঃ, নাপি বেগ্যম্ 
অনাত্মানমপি ন বিছুঃঃ আত্মানাত্বা চ ন জড়ম্ত বিষযাঁধিত্যর্থঃ। নহু জড়য়া ধীবৃত্তা 
আত্ম! জ্ঞাত এব “দৃত্ততে ত্বগ্র্যযা বুদ্ধ” ইতি শ্রুতেরিত্যাশঙ্ক্যাহ--বেদম্ আত্মানং 
যো বেদ স এব বেগ্চমনাত্মানং নর্বং বেদ, আত্মপ্রভবস্থাৎ সর্বস্ত। যন্ত বহিমুখঃ 
ব্য্েমঅনাত্মানং বেদ ঘর সত্যং বর্ম ন বেদ) তথ! চ শ্রতী ভবতঃ-_“আত্মনো বা অরে 
দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং নর্ধং বিদিতম্। পবাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ বয়ভূস্ম্থাৎ ইি55888588555485753885885558852,8884783 87055 588 

রাজা! চিত্তশুদ্ধি না থাকায় কেহই বেদের নিগৃঢমর্মজ্ঞ নাই। তবে কোন 
ব্যক্তি চিত্তশুদ্ধি থাকাবশতঃ যথার্থভাবে বেদ বুঝিতেও পারেন; সুতরাং যিনিই 
বেদ জানেন: তিনিই যে বেদবেছ্য ব্রহ্মকে জানেন, এ কথা৷ বল! যায় না 3 কিন্ত যিনি 
রন্মঙ্ঞানে রহিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, ইহা বলা যায় ॥৫৩ 

উদযোগ-৫৮ (১৪) ্ 



৪৫৮ মহাভারতে উদ্যোগ- 

যে! বেদ বেদান্ স চ বেদ বেছ্ং ন তং বিছুর্বেদবিদো ন বেদাঃ 1 
তথাপি বেদেন বিদত্তি বেদং যে ব্রান্মণা বেদবিদো ভবস্তি ॥৫৫% 

গা রা খপ পা পা এ এ পা এ ও 

ভাবতকৌমুদী 
নিবর্তস্তে অগ্রাপা মনসা সহ” ইত্যুভয়ত্রাপি শ্রতেঃ। তহি কো বেদেত্যাহ-ষ ইতি। যো 
বেদমুপনিষদং বেদ জানাতি, স চ স এব, বেছ্ং ব্রদ্ষ, বেদে জানাতি, ব্রক্মজাপনায়ৈবোপনিষদাং 
প্রবৃত্তেঃ। কিন্ত যে! নাস্তিক, বেন্ধং দেহম্, আত্মত্েন বেদ জানাতি, সৌহপি, সত্যং যথার্থ 
ন বেদ ন জানাতি, আত্মনো নিত্যত্বাদিরপতয়া বিনশ্বরত্বাদিবিশিষ্টদেহাদিব্যতিরি্রত্বাৎ। 
এতেন “অনুচশ্চ তথাহপরে” ইতি প্রাপ্পন্ন্তো নাস্তিকপক্ষোহপি গ্রত্যুক্তঃ ॥৫৪॥ 

উমেবার্থং কিঞ্িছিশেষগ্রতিপাঁদনায গুনরাহ-_-য ইতি। যো বেদান্ুপনিষদে। বেদ, সচ স 

এব বেছ্যং ব্রদ্ধ বেদ। কিন্তু বেদাবিধঃ কর্প্রতিপাদকবেদজ্ঞাঃ, তং পরমায্বানম্, ন বিদুঃ, তত্র 

তশ্যানভিধানাৎ। বেদা দেহাগ্ঠাত্মজ্ঞ৷ নাস্তিকাশ্চ তং পরমাত্মানং ন বিঃ । হোতুত্ত পর্ববমেবোভঃ। 
তথাপি যে বেদবিদ উপনিষদিদঃ, ব্রা্মণা বিবিদিবয়! ব্রহ্ষপরাধণ! ভবস্তিৎ ত এব বেদেন 

উপনিবজ জানেন, বেদং জ্ঞানময়ং ব্র্ধ বিদস্তি ॥৫৫। 

ভারতভাবদীপঃ 
পরাঙপশ্তি নাস্তরাত্মনিতি। ব্যত্ণৎ হিংসিতবান্॥৫৪। কিখ যশ্চিদাত্মা সর্ধেষাং 
প্রত্যকৃত্েন প্রসিদ্ধ; বেদান্ বেদয়স্তি তে বেদাঃ তান্ প্রমাণানি বেদ স এব বেন্ং প্রমেয়- 
মপি বেন তু তানি বেদ্যং বিছ্ঃ জডত্বাৎ। তঞ্চ “প্রান্ত প্রাণমৃত চক্ষ্যশ্চঙ্ছঃ শ্রোত্র 
শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিহ্”রিতি প্রাণাদীনাং প্রবর্তকতেন প্রসিহাং বেদাঃ প্রমাণানি 
বেদববিদঃ প্রমাতারশ্চ ন বিছুঃ। “যতো! বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনলা সহ” ইতি তন্ত 
বাম্মনলাতীততশ্রুতেঃ। যন্তপ্যেবং তথাপি বেদং বেদিতারমাত্মানং বেদেনৈৰ প্রমাণেন 
অহং ব্রদ্গাম্মীত্যাদিন! বিদন্তি জানস্তি। কে তে? যে ব্রান্ষণাঃ বেদবিদো বেদং পাঠতো- 
ঘর্থতোহমষ্ঠানতশ্চ বিদপ্তি তে বেদবিদঃ। অধ্যয়নযজ্ঞাদিনা! সংস্কৃতচিত্তা এব বাক্যাদাজ্মানং 

ধাহার! বেদের কর্ম্মকাুমাত্র জানেন, তাহাদের মধ্যে কেহই ব্র্মাবিং নাই। 
কারণ, তাহারা গুরুবাক্যদ্বারাও জ্ঞানময ব্রহ্ষকে জানেন না, কিংবা মন্ঘারাও 

জ্ঞানগ্রোচব ব্রহ্মকে জানিতে পারেন না। তবে যিনি উপনিষৎ জানেন, তিনিই 
ব্রহ্মাকে জানেন; কিন্ত যিনি দেহকে আত্মা বলিষা মনে করেন, সে নাস্তিক 

সত্যবিষয়ই বোঝেন ন। 0৫84 

যিনি উপনিষদ্ জানেন, তিনিই ব্রহ্মাকে জানেন ; কিন্ত বেদের কর্মাকাণ্ 
মাত্রাভিজ্ঞ লোকেরা কিংবা নাস্তিকেরা সে পরমাত্মীকে জানিতে পারেন না। 
তবে ধাহারা উপনিষদ্ জানিয়া ত্রক্মপরায়ণ হন, তীহারাই সেই উপনিষদ জানার 
কলে জ্ঞানময় ব্রহ্মকে জানিতে পারেন 1৫৫7 



পর্ববি * ত্রিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ:। ৪৫৯ 

ধামাংশভাগন্ত তথা হি বেদ! যথা হি শাখা হি মহীরুহস্য | 

সংবেদনে চৈব যথামনস্তি তল্মিন্ হি সত্যে পরমাত্মনোহর্থে 1৫৬] 

অভিজানামি ত্রাহ্গণং ব্যাখ্যাতারং বিচক্ষণম্ | 

যশ্ছিন্নবিচিকিওুসঃ সন্ ব্যাচে সর্ববসংশয়ান্ ॥৫-॥ 

ভারতকৌমুদ্ী 
তহি ব্রহ্ষজ্ঞানে বেদঃ কীদৃগুপকুরুত ইত্যাহ-_খামাংশেতি। যথা হি, ধামানি তেজাংস্তেব 

অংশা যন্ত স ধামাংশশ্চনত্তস্ত তাগো দ্বিতীয়া তৃতীয়া বা কলা ত্য, সংবেদনে, জ্ঞাপনে, মহীকহস্ত 
বৃহন্ত শাখা হেতুবিতি শেষঃ 7 তথাহি তথৈব, তন্মিন্ প্রত্ততে, সত্যে যথার্থে, পরমাত্মনঃ, সংবেদনে 

জ্ঞাপনে অর্থে বিষয়ে, বেদ! হেতবঃ, ইতি যথা যথার্থমেব, আমনস্তি ক্রবস্তি মুনয়ঃ | তথা চ 

দর্শয়িতা যথা বৃক্ষশাখাং নিদদিস্ত দিদৃক্ষৎ হুচ্াং চন্্রকলাং দর্শযতি, তথা গুরুরপনিষদং নিধি 
জিজান্ং হুক্সং ব্রন্ধ জাপয়স্তীতি ভাবঃ 1৫৬] 

এতাবতা প্রবন্ধেন ব্রাক্ষণসামান্তলক্ষণমভিধায়েদানীং ব্রাক্ষণবিশেষলক্ষণমভিধত্তে-_-অভীতি। 

য', ছিন্ন! শ্রবণমনননিদিধ্যাসনদর্শ নৈণিবর্ভিত।৷ বিচিকিৎসা নিজসন্দেহো যস্ত স তাদৃশঃ সন্ঃ 
সর্বসংশয়ান্ জিজ্ঞাসোবপি সর্ববান্ সন্দিগ্চবিষয়ান্, ব্যাচ্টে উপক্রমোপসংহারাদিষড়বিধতাৎ- 
পর্ধ্যাহ্দারেণ ব্যাখ্যায় তৎসংশয়ানপনয়তি, তং তাদৃশং ব্যাখ্যাতারম, বিচক্ষণং ব্রহ্ম বিছবাংস্চ 

জনমূ। ত্রাক্ষণম্ত অভি সর্ববতোভাবেন জানামি। ব্রদ্ষজত্ব সামান্ত্রাঘণত্বস, ব্রন্মজ্তবে সতি 
উক্ব্ধব্যাখ্য।তৃতং ব্রাহ্মণবিশেষমিত্যাশয়ঃ ॥:৭ 

ভারতভাবদীপঃ 
লক্ষণয়া জানস্তি ন ত্বন্তে ইত্যর্থঃ1৫৫॥ ইদমেব দৃষ্ান্তেন প্রতিপাদয়তি__খামাংশেতি। 

ধাম তেজঃ তন্ময়াঃ অংশ! যন্ত স তেজোমযোহ্র্থচ্চন্্ঃ ত্য ভাগঃ কলা! প্রতিপদ্গতা, 

তন্ত সংবেদনে জ্ঞাপনে যথা চ যথৈব হি প্রসিদ্ধং মহীরুহস্ত শাখা! উপাদীয়তে। তথা হি 
তখৈব বেদাঃ পবমাত্বনঃ সংবেদনেহর্থে পরমপুকষাথরূপে সত্যে সর্বথাপ্যবাধ্যে বেদাঃ 
উপাদীয়স্ত ইতি আমনস্তি। তং তৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীত্যৌপনিষদত্ববিশেষণাঁৎ 
বাচামগোচরত্বশ্রুতেশ্চ সোহ্যং দেবদত্ত ইত্যাদিবাক্যবৎ, ততমন্তাদিবাকযমপি লঙ্গণয়া স্বার্থ, 
প্রমাপয়ত্যেবেত্যর্থ ॥৫৬ এবং গুরপনদনপুর্বকং বাক্যার্থপ্রতিপত্যপায়মুক্তা গুরুলক্ষণা- 
স্কাহ__অভীতি। ব্রাঙ্ণং ব্রহ্ববিদং লক্ষণতোঁহভিজানামি, লক্ষণমেবাহ-_ব্যাখ্যাতাবম্ 

উপন্রমোপসংহারৈকরপ্যাদিষড.বিধতাৎপর্ধ)লিঙ্গাচমারেণ.  বাক্যার্থবর্নকুশলম্। বিচক্ষণ 
শ্রতার্থন্ত যুক্তিতিরন্ুচিন্তনে সমর্থ, নিদিধ্যাসনপরিপাকেণাপরোক্ষসাক্ষাৎকারবলাৎ যশ্ছিন্ন- 

বিচিকিৎষে। নিঃসংশষঃ সন্ পরশ্তাপি সর্বসংশয়ান্ ব্যাচ্টে বিবুণোতি। অত্র হ্বরূপ- 

শা 

মানুষ যেমন চন্দ্রেব ক্ষুত্রকল। দেখাইবাব সময়ে বৃক্ষের শাখা নির্দেশ কবে, 
তেমন গুকও সেই বথার্থ পবমাত্মাকে বুঝাইবাৰ সময়ে উপনিষদেব নির্দেশ করেন, 
এইরূপ যথার্থ কথাই মুনিবা বলিয়া থাকেন ।৫৬া 

(€৭)-*"যশ্হিন্গবিচিকিৎসঃ সঃ--বা ব বা নি। 



৪৬০ মহাভারতে | উদৃযোগ- 

নাস্ত পর্য্যেষণং গচ্ছেৎ প্রাচীনং নোত দক্ষিণমূ |! 
নার্ববাচীনং কুতস্তির্য্যঙ, নাদিশং তু কথঞ্চন ॥৫৮॥ 
তন্ত পর্য্যেণং গচ্ছেত প্রত্যধিষু কথঞ্চন | 
অবিচিম্বন্নিমং বেদে তপঃ পশ্যতি তং প্রভূম্ ॥৫৯॥ 

ভারতকৌধুদী 
নম্বঘ্বেষণেনৈব ব্রদ্মশাভসভ্ভবে কিং ছুক্ধবেণ শ্রবণাদিনেত্যাহ--নেতি। পরীগ্ঘাতি অস্বিষ্ততি 

অন্মিন্নিতি পর্যেষণম্ অন্বেষণস্থানম্। অত্র গ্রাচীনাদিপদ্দেন তত্প্রতিযোগিতঘ! পশ্চিমাদিকমপি 

গ্রাহ্ম। তথা চ কোহপি জনঃ, কথঞ্চন কেনাপি গ্রকারেণ, অস্য ব্রহ্মণঃ, পর্যোষণমন্েষণস্থানম্ঃ 

প্রাচীনং পূর্ববং পশ্চিমঞ্চ ন গচ্ছেৎ ন প্রাগুয়াৎ, উত পাদপুরণে, দক্ষিণমূত্তরধ। ন গচ্ছেখ 
অর্ধাচীনমধ উর্ঘধ ন গচ্ছেৎ পূর্ববাদাবপ্রাঞ্চো কুতন্তি্ধ্যক্ গচ্ছেৎ কুতোহপি নেত্যর্থঃ অদিশং 
তু আগ্নেঘাদিবিদিশঞ্চ ন গচ্ছেৎ সর্ববত্রৈব তম্যামূর্তবার্দিতি ভাবঃ 8৫৮ 

তহি ব্রহ্মলাভাষ কুত্র পর্যেষণং গঙ্ছেদিত্যাহ-তন্তেতি। মুমু্ষঃ, বেদে উপনিষগ্ধপি ইমং 
পরমাত্মানম, অবিচিন্বন্ অনস্িষ্যন্, তশ্য বাম্ময়তেন হ্য়মূপদেশানামর্থ্যযৎ “ধামাংশভাগন্ড 

ইত্যাদিনা পূর্বববচনেন নির্দেশহেতুমাত্রতয়াভিধানাচ্চেতি ভাবঃ, কথন সমিৎপাণিত্বাদিরূপেণ, 
প্রত্যথিযু প্রতিব্যক্তিভাঁবেন ব্র্বপ্রাবিযু,গ্রাগুভব্যাখ্যাত্রাঙ্গণেযু গুরুযু, তন্ত বর্ষণ, পর্যেষণ+ 
মহ্বেষণম্, গচ্ছেৎ প্রাপ-ঘাৎ কৃর্ধযাৎ। “স গুরুমেবাভিগচ্ছে সমিৎপাণিঃ শ্রোতিযং বরদ্ষনিষ্ঠ্ 
ইতি শ্রতেঃ। যেন হি তত্রৈব প্রাগুজং নিফল্মধং তপঃ, কুর্বন্নেবেতি শেষ+, তং প্রতূং ব্যাপিনং 
পরমাঝ্মানম্, পশ্াতি সাক্ষাৎ করোতি। অথবা কথন শ্রবণাদিপ্রকারেণ, প্রতযধিযু জড়তবাদাত্মনঃ 
গ্রতিকূলেঘপি পঞ্চকোষেযু। ভত্য ব্রদ্ষণঃ, পর্য্যেধণমন্তণং গচ্ছেৎ কুর্ধযৎ, তত্রৈৰ তন্ত 
জীবরূপেণাবস্থানাৎ 8৫০1 

ভাবতভাবদীপঃ 

ব্যাক্রিতৈব পরাক্রিয়েতি ন্যাষেন সংশয়ান্ দূরীকরোতীত্যর্ঘঃ ৫৭৪ পরীম্বতেহন্থিঙ্লিতি পর্যোধণম্ 
অন্বেষণস্থানং প্রাচীনং প্রাগ-দিকন্ং নাপি দক্ষিণাদিদিকৃস্ং নাপি অদিশং দিথিহীনম্ 
অন্থর্বদিয় ইত্যর্থঃ 0৫৮ এতদেবাহ-তশ্তেতি| প্রত্যধিযু আত্মত্েন প্রথমানেঘনাতুহ 
পঞ্চ কোশেহু পর্যেধণমন্থেষণং গচ্ছেৎ কুর্্যা্দিত্যর্থঃ। বথখনেত্যব্যক্রমালদ্বনং ক্লেশসাধা- 

খিতি হুচয়তি। অব্যক্ত হি গতিদুখং দেহবস্তিরবাপ্যতে” ইতি ম্মতেঃ। বেদে ইমম্ 
আত্মানম্ অবিচিন্বন বেদান্তম্যাযানপ্যচিন্তযন্লিতার্থ। তপঃ তপম্বী আলোচনবান্ ধ্যায়ী 

নিজের সকল সংশয় দূরীভূত হওযাব পরে যিনি জিজ্ঞান্থু লোকেরও সকল 
সন্ধিগ্ধ বিষয় বিবৃত কবিযা বলিতে পারেন, সেই ব্যাখ্যাতা ও ব্রহ্মাবিৎ ব্যক্তিকেই 
আমি সর্ধবতোভাবে ব্রাঙ্গণ বলিয1 জানি 1৫৭1 

পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্িণ, উদ্ধ-মধঃ, কিংবা! তির্যক্ বা বিদিক্ (অগ্নিকোণ- 
প্রভৃতি চারি কোণ), ইহার কোন স্থানেই কোন প্রকারেই, অধেষণ করিয়া 
। শেশপপালত পিক শা শাশাল শে 1কা » 



পর্ব্বণি ত্রিতারিংশোহধ্যায়ঃ | ৪৬১ 

তুফীন্তৃত উপাসীত ন চেফেম্মনসাপি চ। 
উপাবর্তম্ব তদ্ব্রহ্ম অন্তরাত্মনি বিশ্রু্তম্ 7৬০] 

মৌনান্ন স মুমির্ভবতি নারণ্যবসনাম্মুনিঃ। 
স্বলক্ষণন্ত যো বেদ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে 1৬১ 

ভারতকৌমুদী 

ইদানীং সপ্রকারাং বরক্ষোপাসনামুপদিশতি-_তুষ্ীমিতি। তুষীন্,তো| বাগ.বিরহিতঃ সন্, 
্রদ্ম উপাসীত। তদানীন্ত যনসাপি চন চেষ্টেৎ ন চেষ্টেত বিষয়ান্তরং ন ভাবযেৎ। ত্মপি 
অন্তরাঁজনি হৃদযে, বিশ্রুতং বেদবিখ্যাতম্, তাত্রেদ্ষ, উপাবর্ভন্থ উপীসম্ব 1৬০]. 

তহি কিং মৌনেন মক্ত্যাসেন চ ময়! মুনিনা ভাব্যমিত্যুপদিশনীত্যাহ--মৌনাপ্দতি। স 
উপাঁসকঃ, কেবলান্মোনাৎ তুফীন্তাবাৎ, মুনির্ন ভবতি। অতক্ষরাধিক্যমার্যমূ। অরণ্যবসনা- 
হনবাসাচ্চ সন্নযাসাচ্চেতর্ঘঃ, মুনির” ভবতি। কিন্তু যঃ, শ্বন্ত ব্রদ্ষণো লক্ঘণং শ্বরূপমূ বেদ 
প্যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ঘেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযস্ত্যভিসংবিশস্তি তদ্বর্ 
তঘিজিজ্ঞাসম্থ” ইত্য।দিশ্রত্যন্মারেণ “জন্মাগ্্য যত” ইত্যাদিশারীরকম্তানূসারেণ বা জানাতি, 
স এব শ্রেটো মুনিরচ্যতে 7৬১ 

ভারতভাঁবদীপঃ 
তং গ্রভুং পশ্ততি। “তং পশ্তি নি্ধলং ধ্যায়মানঃ” ইতি শ্রুতেঃ ॥৫৯| তুফীভ্ভংত ইত্যনেন 

বাঁগাদিবাহেন্দিয়ব্যাপারোপরম উজ্ভঃ। মনসাপি ন চেষ্টেৎ ন চেষ্টেতেত্ানেন মাঁনস- 

ব্যাপারোপরম উক্তঃ।॥ অন্ত্বাস্মনি হাঁদদীকাশে বিশ্রুতং বেদে প্রখ্যাতং তহছাচামগোচরং 

বরদ্ধ উপাবর্ত্ব উপাগচ্ছ ॥৬। মৌনাৎ ধ্যানমাত্াক্প মুনির্ভবতি নাপি অরণ্যবাসাং 
সঙ্ন্যাসমাত্রাৎ। কিং তহি যঃ শ্বলক্ষণং স্বত্ত প্রত্যগাত্মনো লক্ষণ, জগজন্মাদিহেতুত্ধঃ 
সচ্চিদানন্দাত্বুক্ ঘো বেদ জানাতি স্ শ্রেষ্ট;। সন্যাসিভ্যে! যোগিভ্শ্চ জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ 

সুতরাং মুযুক্ষু লোক বেদেও পকত্রন্মেব অন্বেষণ না করিয়া সমিৎপাঁণি হইয়া 
পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাতা ও ত্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণদের নিকটেই পরব্রদ্মের অন্বেষণ কবিবে এবং 
সেইখানেই প্রান্ত নির্দদোষ তপস্তা করিয়া সেই প্রভূকে দেখিতে পাইবে 1৫৯॥ 

ব্রক্মোপাসক নীরব হইয়! ত্রন্মেব উপাননা করিবেন £ কিন্তু তৎকালে মনে 
মনেও অন্ত বিষয় চিন্তা করিবেন না। রাজা! আপনিও আপনার হ্ৃদয়াকাশে . 

বেদবিখ্যাত সেই ব্রন্মের উপাসনা ককন 1৬০1 
মানুষ কেবল মৌন অবলম্বন কবিলেই মুনি হয় না, কিংবা বনে বাস (সঙ্গ্যাস) 

কবিলেও যুনি হইতে পাঁরে না! ১ কিন্তু যিনি ব্রন্মেব লক্ষণ জানেন, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ 
মুনি বলা হয় 1৬১1 

(৬*)-"অভ্যাবর্তন্ব তদ্্ক্ধ অস্তরাত্মনি বৈ শ্রিতম্ব-পি। 



৪৬২ মহাভারতে উদ্যোগ- 

সর্ধবার্থানাং ব্যাকরণাদৈয়াকরণ উচ্যতে ' 

তন্মংলতো ব্যাকরণং ব্যাকরোতীতি তত্তথা ॥৬২॥ 

প্রত্যক্ষদর্শী লোকানাং সর্বদর্শী ভবেমরঃ। 
সত্যে বৈ নারিভিত দ্র সর্বববিভ্তবেত ॥৬৩| 

তি: ০১৩৪ ৪৩ পি এ পচ এত পা পর পর টি শে 6৩ ০৩ 

টিনিভিহিতং 
তাদৃশন্ত ব্রদ্মজন্ত বৈয়াকরণসংজ্ঞামাহ-_সর্ব্েতি। নর্বার্থানাং পর্বববিষযাঁণাম্। ব্যাকরণীৎ 

ব্রধজ্ঞতযা সর্ববজ্ঞত্বেন প্রকটীকরণসামর্থযাৎ, লস ব্রন্ষজ্ো বৈষাকরণ উচ্যতে। মৃলং কারণ, ব্রশ্ 
তত এব, তদ্যাকরণৎ সর্ববপদীর্থানাং প্রকটীকরণং ভবতি। যেন হি তদ্র্গ, তথা সর্ধগ্রকারেণ, 
ব্যাকরোতি নামরপাভ্যাং প্রকটীকরোতি। ““অনেন জীবেনাত্মনাহম্ুপ্রবিশ্ত নামরূপে ব্যাকরবাণি” 
ইতি শ্রুতেঃ। ইতি হেত 1৬২। এ 

ইদানীং যোগিজ্ঞানিনোিভূত্যভিধানপূর্ববকং তয়োর্ডেদমভিধত্ে_ প্রত্যক্ষেতি। যোগী 
নরঃ, লোকানাং ভূরারদীনাং সপ্তানাং ভুবনানাম্। “হুর্য্যে সংযমানুবনজ্ঞানম” ইতি পাতগুলহুত্রাৎ 

ছুর্ধ্যে সংযমেন প্রত্যক্ষ নন্, তত্রত্যান্ সর্ববানেব পদার্থান্ পশ্ুতীতি সর্ববদর্শাী ভবেৎ। কিন্ত 
সত্যে ব্রন্মণি তিষ্টন্, অতএব তৎ সত্যং ব্রদ্ধ বিদ্বান্ জানন্, তত এব চ ব্রাঙ্মণঃ সন্, সর্বাবিষ্বেৎ 
“প্রতিভা সর্ববম্» ইতি পাতথচলসুত্রাৎ। অত্রায়মাশয়ঃ দর্শনং নাম চাক্ষুষগ্রত্যক্ষমূ, তচ্চ 
রূপবতাষেব পদীর্থানাং সম্ভবতি » তেন চ যোগী হুর্ধযঘত্যমেন সর্বান্ রূপবতঃ পদার্থানেব পশ্ঠতি। 
কিন্ত ব্রদ্বনিষ্ঠে। ব্রহ্মজন্চ ত্রাদ্মণত্তগ্ময়তয়া সর্ববজন্তব্রহগান্তাদাআযমেবাসাদয়ন্ রূপবতঃ অরূপবতশ্চ 
সর্ববানেব পদার্থান্ জানাতীতি তশ্তৈব প্রাধান্তমিতি ।৬৩| 

ভারতভাবদীপঃ 
ইতর্ঘঃ 1৬১ সর্ববার্থানাং ব্যাকরণাঁৎ প্রকটাকরণাৎ সর্ধবজ্ঞত্বাদয়ং জ্ঞানী বয়াকরণ হত] 
চ্যতে। তচ্চ ব্যাকরণং কেচিদ্যোগজধর্মগ্রত্যাসত্যা ব্দস্তি তিরাচট্টে-মূলত ইতি। 

আত্মঙ্ঞানাদ্ধি সর্বববিজ্ঞানং শ্রুয়তে ন প্রধানজ্ঞানাৎ অন্যতো বা। মৃলত ইতি ল্যবংলোপে 
পঞ্চমী । মূলং কারণং ত্র প্রাপোত্যর্থঃ। তত্র ব্যাবর্ত|! পরমাত্বৈব। “তঙ্লামরপাভ্যা- 
মেব ব্যাক্রিয়ত। নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইতি শ্রুতিভ্য।/মিত্যাহ _ব্যাকরোতীতি। 

- শ্রোতবৃৎপত্তিপ্রদশনিমেতৎ ॥৬২। সার্বজ্যমপি ব্রদ্ধবিদামনৌপচারিকমিত্যাহ- প্রত্যক্ষেতি | 
সতো তিন ন তু বৃত্তগ্তরে দেহাগ্ভাকারে। ব্রা্দণঃ ব্রদ্মবিৎ তদ্দিঘান্ ব্রদ্দবিঘানিতি 

্রহ্মন্র লোক সর্ববজ্ঞতাবশতঃ সকল পদার্থের প্রকাশ করিতে পারেন বলিষাই 

ভাহাকে বৈয়াকরণ বল! হয। সেই ব্যাকরণ (প্রকৃশি করাট), মূল কারণ ত্র 

হইতেই হুইয়া থাকে । যেহেতু সেই ব্রহ্মই নাম ও বপদ্বারা সকল পদার্থ প্রকাশ 

করেন।৬২! 

যোগী লোক যোগবলে সপ্ত লোক প্রত্যক্ষ দেখিয়া তত্রত্য সমন্ত পদার্থ 

দেখিতে পান? আর ব্রদ্গনিষ্ঠ ও ব্রন্মন্ত ত্রাঙ্মণ একেবারে সর্ববন্রই হইয়া পড়েন ?৬৩। 



পর্ববণি | ত্রিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | 8৬৩ 

ধর্মার্দিযু স্থিতোহপ্যেবং ক্ষত্রিয় ! ব্রহ্ম পশ্ঠতি। 
বেদানাগণনুপুর্বের্যণ এতদৃবুদ্ধযা ব্রবীমি তে 0৬৪॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহত্াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্ববণি 
সনত্ম্জাতে স.হুস্জাতবাক্যে,ত্রিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ত ॥০| 

27 
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তহি ধর্মাদিঘবস্থানং কিমর্থমিত্যাহ-ধর্শেতি। হে ক্ষত্রিয! এবমিখম্, ধর্ধাদিষু «ধন 
সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ” ইত্যাদিনা প্রীগুক্রেমু স্থিতোঁইপি নরঃ) মৈত্রযাদিভাবনাবশাচ্চিতশুদ্যা। 
ক্রমেণ ব্রদ্ধ পশ্ততি। অতো! ধর্শাদিঘবস্থানন্াপি ক্রমিকত্রদ্মসাক্ষাৎকার এব ফলমিতি ভাব; । 
এতৎ প্রকরণমুপনংহরতি-_বেদানামিতি। অহম্, বৃদ্ধা নিজানুভবেন, ন পুনঃ পরমুখাক্ছু- 
বণেনেত্যাশয়ঃ, বেদানামুপনিষদাম্ আহুপূর্ব্বোণ উক্তিক্রমেণ চ, তে তব লমীপে, এতৎ সর্ববং 
ব্রবীমীত্যতীতসামীপ্যে বর্তমান । অতো! মদমূভবে ব্দেবাক্যেযু চ বিশ্বাসাদেতৎ সর্বমপি হয়া 
বিশ্বননীযমিতি ভাব: |৬৪। 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্্য-মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্ীহরিদাসসিদ্ান্তবাগীশভট্াচার্্যবিরচিতায়াং 

মহাঁভারতটাকায়াং ভারতকৌ মুদীমাখ্যাষা মুদুঘোগপর্ববণি সনতস্জাতে 
ত্রিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ 1০ 

সি কত সপ 

ভারতভাবদীপঃ & 

বরাহ্ষণপদবুৎ্পততিপ্রদর্শনম্ ।৬৩% অধ্যায়ার্থমূপসংহবতি--ধর্দার্দিঘিতি | ধর্মস্চ সত্যঞ্চ দমন্তপস্চে- 
ত্যাদিযু হাদশস্থ স্িতঃ। তথা সত্যাদিরূপে অষ্টবিধে অপ্রমাদে চ স্থিতঃ। এবং সাধনবান্ 
বেদেষু পূর্ব্োক্তেবু আরো পদৃষ্টিব্যামিশরদৃ্াপবাদদৃষ্টিরূপেষু আহুপূর্ব্যেণ সোপানারোহণন্ায়েন রমেত 
পদে শ্থিতোহহমেতত্ম্বান্গভবশিদ্ধং বুদ্ধ! ত্বতঃনেহবত্যা তে তুভ্যং ব্রবীমি। মোপানক্রমস্ত 
বুদিংহতাপনীয়ে শ্রয়তে--“ওতান্জঞ্রহজ্ঞবিকল্লৈঃ” ইতি। অন্তার্থ-_“ওতত্বং কারণব্যাপ্তিঃ 
কার্যে যহন্ম'ছো ঘটে | সর্ধধ ব্রদ্মেতি তনিষ্ঠ! জানতে পরিণামতঃ ॥ কার্য্ন্তাদমসত্বং যৎকারণে 
সম্দীরিতম্। তদহুজঞাত্শব্বার্থো। মরে! বাঁরি বিবর্তনম্। এতনলিষ্াস্ততো ভূত্বা জগম্মিখ্যেতি 
জানতে। অনুজ্ঞায়াং জগতু,চ্ছং শশশুক্গাদিবন্মতম্॥ এবং সোপানরীত্যৈৰ ভূমিত্রিতয়লজ্যনাৎ। 
অবিকল্পং পরং যত্তদহং ত্রহ্থান্মি নির্তয়ম্॥১, ইতি 1৬৪1 

ইতি শ্রীমহাভারতে উদ্যোগপর্বণি নৈলকষ্টীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥৪৩। 

ক জা রবি হরির 
রাজা! এইরপে পূর্বোক্ত ধ্ম্মাদিপবায়ণ লোকও ক্রমে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ 

করেন। আমি নিজেরই অন্ভব অনুসারে এবং উপনিষদেব উক্তিক্রমে আপনার 
নিকট এই সকল বলিলাম” ॥৬৪। 

১ 



চতুশ্চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 
সস 

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 
সলগ্হুজাত ! যামিমাং পবাং ত্বং ত্রান্ধীং বাচং বদসে বিশ্বরূপাম্। 
পরাং হি কামেন হুতুর্লভাং কথাং প্রব্রহি মে বাক্যমিদং কুমার ! ॥১ 

সনত্নুজাত উবাচ । 

নৈতদূত্রন্ম ত্রমাণেন লত্যং যন্মাং পুচ্ছনন তিহত্যস্ততীব | 
বুদ্ধৌ। বিলীনে মনসি প্রচিন্তরা বিগ্া হি সা ্রহ্মচর্য্যেণ লভ্যা 1২) 

ভারতকৌমুদী 
যোঁগিজ্/নিনোবিভূতিং নিশম্য হত্যন্ যোগভানয়োঃ সাঁধনং জিজ্ঞাসতে--সনদিতি। হে 

সনত্ম্ছাত! তব, ত্রাঙদীং ত্র্দন্বদ্ধিনীম্ূ, অতএব বিশ্বং সর্ববং রূপ্যতে সত্যমিথ্যাভাবেন জ্ঞায়তে 
অনয়েতি তামতত এব চ পরাণুৎকষ্টাম, ইমাং যাং বাচম্, বাসে ব্রবীধি | "বদ সন্দেশবচনে” ইতি 
বিকল্পেনন্তচৌরাদিকোভযপদিবদধাতোঃ প্রয়োগঃ। ঈদৃশীং পরাং হি অন্য।মপি, কাময়ত ইতি কামঃ 
কামী পুরুষন্তেন সুদূর্নভাং কথাং বাচং প্রত্রহি। হে কুমাঁর ] ষনৎকুমার | ইং মে বাক্যং 
ত্বাং প্রত্যনরোধব্চনম্ 1১৪ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
এবম্ আত্মজ্ঞানমার্গং শ্রন্থা তন্তাভরক্ষন ধনং যোগং শ্রোতুং পুচ্ছতি--সনৎহ্ভ্রাতেতি। 

পরাম উক্তাদপি অতুত্কষ্টং ত্রান্মীং ব্রপবপ্রাপিকাং বাচম্ উপনিব্দং বদসে জানীবে | “ভাঁমনোপ- 
সন্থাবাজ্ঞানেশতি ত,। বিশ্ব, প্রপতে প্রকাশতেহস্তাম্। যাং জ্ঞাতবতো হস্ত জ্ঞাতব্য, নাবশিত্যুত 

ইতার্ঃ | কামেন কাম্যমাীনেন বিষয়েণ পরাং দুরীভূতাং বিষয় বার্ভাহীনামিত্য্থঃ । অতএব সুছশভাং 
কখাং কখনীয়ং প্রব্নহি। হে কুমার | ইদং মে মম বাক্য ত্থাং প্রতি প্র্থনান্পং বচনম্ 
অবধেহীতি শেষঃ ॥ .॥ ব্রহ্মবিদ্ধায়া দুর্ঘভতবং দর্শয়িন্ সনতন্্ত উবাচ--নৈতদিতি। হয়সি অহং 

্হ্গবিছ/ধি গার্ধাম্থীতি দৃপ্যমি। পাঠান্তরে অহিষঙ্গেণ নির্ধদ্ধেন। বিছ্ঞালক্ষণমাহ- বুদ্ছাবিতি। 
সর্বেষামিজ্রিযাণাং নিরোধেন মনোমাত্রমন্থপরতং সহল্লাগ্[আকং ভিষতি তশ্থিন্পপি অহং ব্রহ্ধান্থীতি 
নিশ্চযস্বভা বায়াংবুদ্ধৌ বিলীনে সতি। প্রচিন্ত্যাপ্রগং চিন্ধ্যং যন্যাং সা! নিরুদ্ধসর্ববৃত্তিকা কাচিদবন্থা 235855588555868557858558858885188892478554658 

ধৃতবাস্র বলিলেন-_-“মহধি সনৎস্জাত ! আপনি এই যে ত্রহ্ম্বন্ধে নমস্ত- 

বোঁধক উৎকৃষ্ট বাক্য বলিলেন, কাণী পুকষের পক্ষে অতিহূর্পভ এইবপ আরও 

কষেকটী বাক্য বলুন। সনংকুমার]| আনার এই অন্তরোধের বাক্য শ্রবণ 

করুন” 1১1 

(২).ননসি প্রচিন্ত্যা--বা,**যনসি প্রচিদ্তা- নি। 
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ধৃতরাষ্ট্র উবাচ । 

অত্যন্তবিদ্যামিতি য সনাতনীং ত্রবীষি ত্বং ব্র্মচর্য্যেণ সিদ্ধামৃ। 

অনারভ্যাং বসতীহ কার্য্যকালে কথং ব্রান্মণ্যমমৃতত্বং লভেত ॥৩1৷ 

রাজ! হষ্ত্বরমাণীবস্থাং লক্ষষন্ কৌতুকাধাহ_-নেতি। হে রাজন! ত্বং মাং যত ব্্ষ- 
জ্ঞানম্ঃ অতীব পৃচ্ছন্, অতিহস্তসি লাভাঁশয়া অতীব হৃষ্টো তবসি, তদেতত ব্রহ্ম ব্রহ্ষজ্ঞানম্, 
ত্বরমাণেন ন লভ্যম্। তহি কেন লভ্যমিত্যাহ-_বুদ্ধাবিতি। প্রররুষ্টা চিন্তা প্রচিস্তা, সাচ 
ক্ষিপ্াদিসর্ববৃত্তা.পবমেপ ব্রন্বপ্রত্যঘৈকতানতা তথা, মনসি বুদ্ধো৷ বিলীনে সতি, যা বিস্তা 
ভবতি, স| বিদ্যা, ব্রদ্মচর্য্যেণ প্রাগ্ুক্তবপেণ হি লত্যা। অতভ্তত্বভ্যামায দীর্ঘকালম্তাবশ্যকতেতি 
ভাবঃ ॥২॥ 

সা বিদ্যা ব্রহ্মচর্ধ্যেণ হি লভ্যেত্যর্থে সন্দিহানঃ পুচ্ছতি-_অত্যন্তেতি । হে সনৎকুমার ! ত্তবম, 
যত, অন্তং নাশমতিক্রান্তমিত্যত্যন্তং ব্রদ্ম তন্ত বিস্তাম্, সনাতনীং ।নিত্যাম্ অতএব অনাবভ্যাং 

যাগারদিবৎ আঁবভাঁযোগ্যাম। অথ চ ব্রক্ষচর্ধ্েণ সিদ্ধাং নিপপন্লাং ব্রবীষি ; ইতি কথমুপপদ্ভত ইতি 
শেষঃ, নিত্যত্বনিষ্পাদ্যত্বয়োবেকত্র সমাবেশীমন্তবাঁদিতি ভাব: । ইথং মুক্তিলাভন্তাপান্গপপত্তিমাহ-_ 
বসতীতি। য্মৃতত্বং মুক্তিঃ, সর্বকাধ্যকাল এব ইহ আত্মনি বসতি ভন্তাসন্বত্বাততিষ্ঠাতি ; 
তদমৃতত্ং মুক্তিমূ, কথম্, ব্রাঙ্গণ্যং ব্রন্থাজানং করত, লভেত। নিত্যলন্ব্য পুলর্লাভান্পপত্তি- 
রিত্যাশষঃ ৩] 

ভারতভাবদীপঃ 
বিছ্যেত্যুচ্যতে। সা চ ক্রক্মচ্ধ্যেণ গ্রুকুলবামেন লভ্যা 1২] প্রত্যন্তে অন্তত্তিবিধপরিচ্ছেদঃ 

তমতিত্রান্তম্ অত্যন্তং ব্রহ্ম তদ্ধিষযাং বিস্তাম। সনাতনীং" নিত্যসিহ্বাম। প্রত্যগাত্ুনো 
নিত্যাপবোক্ষত্বাৎ। “যৎ্সাক্ষাদপরোক্ষাদত্রত্ষ” ইতি শ্রতেঃ। সিদ্ধাম অভিব্যজামানাম্। 
তত্র হেতুঃ অনারভ্যাং কর্শবদাঁবস্ত/যোগ্যাম। যা চ কার্ধ্কালে ইহ আত্মন্েব বসতি 
নিত্যসিদ্ধতাৎ। এবং সতি ব্রাঙ্গাযং ত্রাক্মান্ত যোগ্যম্ অমৃতত্ং কথং লভেত। নহি 

সন্তনুজাত বলিলেন-_-“রাজা! আপনি যে ব্রন্মজ্ঞানেব বিষয় আমাব নিকট 

জিজ্ঞাসা কবিতে থাকিয়াই অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছেন, এই ব্রন্মজ্ঞান সত্বব লাভ 
করা যায় না, কিন্ত বিশেষ একাগ্র চিন্তাদ্বাবা মন বুদ্ধিতে লয় পাইলে পব যে 
বিদ্যা জন্মে, তাহাই ব্রহ্মাবিষ্তা এবং তাহা৷ ব্রহ্মচ্্যদ্বাব৷ লাভ করা যায়” ॥২ 

ধৃতবাষ্ট্র কহিলেন--“মহধি ! আপনি একবাব বলিয়াছেন- ব্রহ্মাবিষ্তা৷ নিত্যা, 
অর্থাৎ যাগপ্রভৃতিব ন্যায় তাহাব উৎপাদন কব! যাঁয় না; আবাব বলিলেন-ত্রহ্ম- 
বিনা ্রহ্মচ্যদ্বাবা নিম্পন্ন হয, এই ছুই কথাব সামপ্রস্ত হয় কি প্রকাবে? আর 
এক কথা-__মুক্তি ত সকল কার্য্যের সময়েই আত্মাতে থাকে, তবে তাহা ব্রহ্মাজ্বান- 
লভ্য হইবে কেন 1” ॥৩ 

উদুযোৌগ-৫৯ (১৪) 



৪৬৬ মহাভারতে উদ্যোগ- 

সনত্ম্জাত উবাচ। 

অব্যক্তবিগ্ভামভিধান্তে পুবাণীং বুদ্ধ চ তোং ব্রহ্মচর্ষ্যেণ সিদ্ধামূ। 

যাং প্রাপ্যৈনং মর্ত্যলোকং ত্যজন্তি যা বৈ বিগ্তা গুরুবৃদ্ধেযু নিত্যা। ॥81 
ধুতরাষ্ট্র উবাচ। 

ব্রহ্মচর্য্যেণ যা বিদ্যা শক্যা বেদিতুমঞ্জস! | 

তৎ কথং ব্রহ্মচরধ্যং স্তাদেতদূত্রন্ধন্। ব্রবীহি মে ॥৫॥ 

ভাব্তকৌমুদী 

একেনৈব গ্লোকেনোভয়োবেব প্রশ্নযোরুত্তরমাহ- _অব্যক্তেতি। ব্রদ্ধোপাঁসকা যাং বিদ্াং প্রাপা, 

এনং মর্ত্যলোকং মুক্তিলাভান্্ত্যলোকভাবং ত্যজন্তি ; ঘা! চ বিগ্ব, গুববো জগছুপদেষ্টার্চ তে 

বৃদ্ধ৷ বিদ্ভাবলেন খর্বাধিকাশ্চেতি তে গুরবৃদ্ধা ভগবন্মহাদেবাদযন্তেযুং নিত্যা তিষ্ঠতি ; তেযাং 

গুরুবৃ্ধানাঞচ, ব্রদ্ধণি চর্ধ্যং বিচরণং সদাতনী প্রত্যষৈকতানতেতি যাঁবৎ তেন সিদ্ধাং নিননাম্ 

পুবাণীং তদাদিপুরুযাি্রবৃত্তত়াতিপ্রাটীনাম। বুদ্ধযা নানাবিবযাবগাহিবুদ্ধিরপেণৌপাধিনা, 

অব্যকতমগ্রকাঁশিতং যয্্রদ্ধ তন্ত বিঘ্যামতিধাস্তে বক্ষ্যামি। অত্রাযমাশযঃ__বিদ্া খনু নিতোব, 

তথাপ্যসৌ কটাহেনাপ্লিশিখেববুদ্ধিবপেণোপাধিনা বাখিতন্তাপি হিতা তিষতি, ্রশ্মগ্রতাষৈকাতনত্যা 

চ কটাহস্তেব তন্তা অপসারণাদগ্লিশিখেব সা ক্ফু্রতি। ইদ্রমপসারণমেব চ নিগ্পতিক্চাতে। 

এতধৈব চ ্ বীত্যা নিত্যলব্ায়া অপ্যাত্মনো মুক্ের্নাত উপপদ্যত ইতি |৪ 

উ্তবিদ্যাসিদিসাধনীভূতবরচরধ্যনিদানং পৃচ্ছতি-ব্রদ্মেতি। হে ব্রদ্বন্। যা বিষ্তা, বর্ষ- 

চরণ, অঞ্জনা তত্বত, “তবে ত্বদ্ধাহদসা দযম্* ইত্যমবাঃ। বেছিতুং লন শক্যা € তথি্ঠাগাধনী" 

ভূতং তথ ত্রদ্ষচর্য্যং কথং কেন প্রকারেণ হ্যা, এতন্মে ব্রবীহি বহি ॥৫॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

লক্ষলাভার্থং যছ্বোইপেক্ষ্যত ইতি ব্রথচ্্যস্হষটানাক্ষেপ: 1৩ অভ্রোতবমাহ্-_অব্যক্তেতি। 

দধযাখ্যোপাধিসনবন্বনিতকালুন্তাদবিবিজতযা। ন ব্যক্তমব্যকতং ব্রহ্ম তন বিদ্তাম্। অধং তাক” 

যণ্যপি ব্র্ধ নিত্যাপরোক্ষম আত্মত্বাৎ তথাপি অশনাধাগ্ভতীতন্ত তন্ত বিবিক্ন্ পরোক্ষত্বাতদা" 

টিটি িরিরররি টিটি রর রিট 

সনংন্ুজাত বলিলেন- .'ব্রদ্মোপাঁসকেরা যে বিষ্ভা লাভ বিয়া এই মর্তালোক 

পরিত্যাগ করেন এবং যে বিষ্তা সর্বদাই প্রাচীন গুরুদেব বহিয়াছে, সেই বিষ্া 

গাঁহাদেব ত্্চর্যদাবা নিষ্পন্ন হইয়াছিল; আমি সেই প্রাচীন ত্্ষাবিষ্ভাব বিবয 

বলিব। এই ব্রহ্ম কিন্ত নানাবিষয়প্রবৃত্ত বুদ্ধিদ্ধারা অব্যক্ত থাকেন” ॥8॥ 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন-_“মহধি | যে বিষ্া ত্নচর্ধ্যদারা যথার্থবাপে লাভ করিতে 

পাবা যায়, সেই বিদ্যার হেতু ব্রঙ্থা্য্য কি প্রকারে হয়, তাহা আমার নিকট 

বলুন” 0৫1 
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সনতস্থজাত উবাচ। 
আচার্যযোনিমিহ ষে প্রবিশ্ঠয ভূত্বা গর্ভে ব্রন্গচর্য্যং চরস্তি। 

ইহৈব তে শান্ত্রকারা ভবস্তি প্রহায় দেহং পরমং যাস্তি যোগম্ ॥৬। 
অন্মিন্েকে বৈ জয়ন্তীহ কামান ব্রাহ্গীং স্থিতিং হৃনুতিতিক্ষমাণাঃ। 
ত আত্মানং নির্হবস্তীহ দেহান্মুপ্লাদিষীকামিব সতৃসংস্থাঃ ॥৭॥ 

ভাবতকৌমুদী 
গ্রশংসামুখেন ব্রশ্মচর্ধ্যম্ত নিদানমাহ-_আচার্যেতি। ইহ জগত্যাম, যে জনা আরীর্্ন্ত 

গুরোর্োনিমাকবমাশ্রমমিতার্থঃ, “যোনিঃ স্ত্রীপুংসযোশ্চ স্তাদাকবে ম্মবমন্দিবে” ইতি মেদিনী, 
্রবিষ্ঠ, গর্ভে তদত্যত্তবে, তৃত্া স্িতব, ব্রহ্মচ্য্যম্ অষ্টবিধমৈথুনত্যাগপুব্বিকাং ব্রশ্মপ্রত্যষৈকতানতাং 
চবস্তি। এতেনৈতদপি কুচিতম্ঃ যৎ্ যথা সন্তানো৷ মাতৃযোনিং প্রবিগ্ত তদ্গর্ভে স্থিত্বা সর্বরদৈব 
তত্র নিরুধ্যমানো! বর্জতে, তথৈব ব্রদ্চাবিণাঁপি গুরোবাশ্রমং প্রবিশ্ব তদভাত্তরে নিরুদ্ধ এব 
বর্দেতেতি। তে জনাঃ, জীবনে ইহ জগত্যেব শীস্রকাঁবাঃ শান্্বকবণেন সর্ববপ্রণেতাবো। ভবস্তি, দেহং 
প্রহাষ চ পরমং যোগ ব্রহ্মদাধুজ্যম্, যাস্তি প্রাপ্ধুবস্তি। গুবোরাশ্রমে বাঁসাদিকমেব ব্রশ্মচর্য্যনিদীন- 
মিতি ভাবঃ॥৬| 

্রশ্মচ্য্যফলমাহ--অন্থিন্নিতি। ব্রদ্থণ ইযমিতি ব্রা্মী তাং স্থিতিং ব্রত্ণ্যবস্থানং সাধুজ্যমুক্তিমিতি 

যাবৎ অন্থু লক্ষ্টাকৃত্য, তিতিক্ষমাণাঃ তপশ্যাসময়ে শীতোষাদিছন্বছুঃখং সহমানা ঘে জনাঃ, 

অন্মিন লোকে, ইহ গ্তরৌবাশ্রমে, কাম্যন্ত ইতি কাম! ভোগাস্তান্, জযস্তি পরিহরস্তি ) সত্বসংস্থাঃ 
সত্গ্রণসম্পন্নাঃ তে জনা ইহ জীবন এব, মুগ্তাৎ তদাখ্যাৎ প্রশিদ্বতণবিশেষাৎ, ইষীকাং 
প্তন্তর্গতং তদবযবমিব, দেহাৎ্, আত্মানং জীবম্, নির্হবন্তি আকর্ষণেনেব ততজ্ঞানেন পৃথক্ কুর্বস্তি | 
তেন চুক্তি, সা চ ব্রত্ধ্যস্ত ফলমিত্যাশষঃ। তথা চ কঠশ্রুতিবপি--“অুষ্টমাত্রঃ পুরুষো- 
হস্তরাত্মা। সদ! জনানাং হদযে সমিবিষ । তং স্বাচ্ছরীবাৎ প্রবৃহেম্প্লাদিবৈষীকাৎ ধৈর্য্যেণ 1” ॥৭ 

ভাবতভাবদীপঃ 
পবোক্ষ্যাষ যতো! যুক্ত ইতি ॥৪॥ অগ্তসা আঁজ্জুবেন ॥৫॥ আঁচার্য্যেতি। যোনিঃ স্থানম্। 

“যোনিষ্ট ইন্্র নিষদে অকাবি। ম্বে যোনো৷ নিষদতং দ্বরূপা” ইত্যাদৌ দর্শনাৎ। গর্ভে ভূতবা 
তন্ত নিষ্কপটসেবঘ। অন্তবঙ্গত্বং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। শাস্ত্রকাবাঃ শান্ত্রকর্তৃতং ব্রদ্মণ্যেব শ্রুতং “মহতো 

ভূতন্ত নিঃশ্বসিতমেতদৃথেদ” ইত্যাদিনা। গুরোরন্ুগ্রহাঁদিহৈব ব্রহ্মভাবং প্রাপ্-বস্তীত্যর্থঃ । 
পবমম্ অপুলবাবৃত্তিং যোগং ব্রন্ষণী। সহ এক্যং যাঁন্তি॥৬া অন্মিমিতি। যে জিতকামাঃ ব্রাহ্মীং 
স্িতিং প্রাঞ্চং যে চ ছন্বসহাঃ তে দেহাদাত্মানং নির্হবস্তি পৃথক্ কৃর্বস্তি | স্তসংস্থাঃ সবগুণভাজঃ 
শ্তিষ্চ “তং হ্াচ্ছবীবাৎ প্রবৃহেম্ুপা দিব ইযীকাং ধৈর্যেণে'*তি। প্রবৃহেৎ পৃথক কুরধ্যাৎ ॥৭ 

ননতসুজাত বলিলেন-_“এই জগতে ধাহারা গুকব আশ্রমে প্রবেশ করিয়। 
তাহাব ভিতবে থাকিয়া ব্রন্মচধ্য আচরণ কবেন, তাহারা এই জগতেই শান্ত্রকাব হন 
এবং দেহত্যাগ কবিয়। ব্রন্মেব সাুজ্য লাভ করেন” 1৬ 



৪৬৮ মহাভারতে উদ্যোগ" 

শরীরমেতো। কুরুতঃ পিতা মাতা চ ভাবত ! | 
আতীর্য্যশাস্তা যা জাতিঃ সা পুণ্যা সাহজবাহমবা ॥৮॥ 
ষঃ প্রাবূণোত্যবিতথেন বর্ণানৃতং কুর্ববন্নম্বতং সম্প্রুষচ্ছন্। 
তং মন্যেত পিতরং মাতরঞ্চ তন্মৈ ন ্রুহোত কৃতমস্য জানন্ 1৯ 

তাবতকৌমুদী , 
্রধচ্য্যার্থং গুরুকুলে বাসং প্রবোচযন্ তং স্তৌতি--শবীবমিতি। হে ভারত। পিতা মাতা 

তো, সন্তানন্ত শরীবং কুরুতঃ শুক্রশোণিতঘাবা জনযতঃ | কিন্তু আচার্ধ্যো গুরুঃ শান্তা উপদেষ্টা 
যন্যাং সা তাদৃশী, যা জাতি্জন্ম ব্রক্মজ্ঞানিত্বেনোৎপত্তিঃ, সা, পুণ্যা। পবিত্রা, অজবা! অমরা চ। 

অত্রীয়মাশযঃ-_কামপরতন্ত্রৌ মাতাপিতবো হজ্জন্যতঃ, তৎ পর্থাদিমাধাবণং শবীবং শীর্ষামাণত্বা" 
জ্বামবণান্বিতং শুক্রশোণিতোপাদানকত্বাচ্চাপবিত্রম। নিফকামো গুকস্ত যজ্জনযতি, তত্রদজ্ঞানং 

নির্মলত্বাৎ পবিভ্রং চিরৈকরপত্বাজ্জবামবণশূন্যঞ্চেতি মাতীপিতৃতো| গুরুরেব গবীষাঁনিতি।৮ 
গুরে৷ কৃতজ্ঞে! তবেদিত্যাহ-_য ইতি। ঘ আচা্্যঃ, খতং সত্যং পরং ব্রষ, কুর্ববন্ উপদেশেনা- 

বিুরধবন্, অতএব হি অমৃতং মুক্তিমূ, সম্প্রষচ্ছন্ প্রদদৎ সন্, অবিতথেন সত্যেন বর্বজ্ঞানেন, বর্ণান্ 
রা্মণাদীন্, প্রাবুণোতি জবামবণগ্রহারনিবারণাষ আচ্ছাদযতি, অস্ত আচার্যন্ত, কৃতমুপকৃতম্ 
জানন্ ম্মরন্, তমাচার্্যম, পিতবং মাতবঞ্চ তছুভযতুল্যম্, মন্যেত, তশ্মৈ আচার্ধ্যাষ, সত্যপি কারণে 
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ভাবতভাবদীপঃ 
আচাধ্যঃ শান্তা উপদেষ্টা যন্তাং সা জাতি্জন্স। যথা ক্রাক্ষণন্ত সাবিশ্রীপ্রীপ্তা সাবিত 

দ্বিতীযং জন্ম এবং আচার্ধ্যাৎ পরব্রক্ষবিস্তাপ্রাপ্যাপি তম্ত জন্মান্তবং ভবতি ভ্চ মোক্ষহেতু" 

তবাৎ পুণ্যত্বাদিগুণসংঘুক্তম্ ॥৮॥ আচার্ধ্যমাহাত্মাগ্রখ্যাপকং মন্ত্র পঠতি ঘঃ প্রাবৃণোতীতি। ঘ: 

আচার্যঃ বর্ণান্ ব্রাহ্মণাদীন্ অবিতথেন বিতথমনৃতমনাত্বা জভং তদন্যেন সত্যেন চ্দাত্বনা 

প্রকর্ষেণ আবুণোতি সবাহাভ্যন্তরং বাঁসযতি। বৈতোথভযনিবাবণেন পালযতীত্যর্:। 
খতং ব্রহ্ম কুর্বন্ বাচা আবিদুর্বন্ তস্ত ফলমাহ-_অমুতং সংপ্রযচ্ছন্নিতি। অমৃতং মো্ং 

চাঁতিিিজিনিন ররর নিউরন রিল 

বাহাবা ইহলোকেই ব্রহ্মাসাষুজ্যমুক্তি লাভ কবিবাব ইচ্ছা! কবিয়া গুকর আশ্রমে 

শীত-গ্রীষ্ম ও রৌন্র-বর্ষাগ্রভৃতিজনিত ছুঃখ সহা কবিতে থাকিযা সমস্ত ভোগ পনি" 

ত্যাগ করেন, সেই সান্বিক লোকেবা-_ইহ জীবনেই মুগ্ত হইতে ইবীকার গ্তাষ 

(মু'জ হইতে তাহার শিষের মত) দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ কবিতে সমর্থ হন। 
ভরতনন্দন! পিতা ও মাতা সন্তানেব শরীব উৎপাঁদন করেন * কিন্তু গু 

উপদেশছ্বারা শিষ্তেব যে জন্মটী সম্পীদন কবেন, তাহা! পবিত্র, অজর ও অমন 1৮ 
যিনি মুক্তি দান করিবেন বলিয়া ব্রন্দঙ্জানের উপদেশ দিয়া তাহারা 



পর্ববণি চতুশ্চত্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ। ৪৬৯ 

গুরুং শিষ্টো। নিত্যমতভিবাদয়ীত স্বাধ্যায়মিচ্ছেচ্ছুচির প্রমত্তঃ 

মানং ন কৃর্য্যান্নাদধীত বোষমেষ প্রথমো। ত্রন্ষচর্্যস্থ পাদঃ ॥১০॥ 

শিষ্যবুতিক্রমেণৈব বিগ্ামাপ্পোতি যঃ শুচিঃ। 
্রহ্মচর্য্যব্রতন্তাস্ত প্রথমঃ পাদ উচ্যতে ॥১১। 

আচার্ধ্যস্ত প্রিয়ং কুর্ধযাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি । 

কন্মণ মনসা বাচা দ্বিতীয়ঃ পাদ উচ্যতে ॥১২॥ 

ভাবতকৌমুদী 

র্র্ধ্যত্রতন্ত ভ্রমমভিখাতুং প্রথম প্রথমপাদমভিধত্তে দ্বাত্যাম। গুরুমিতি। শিল্প, নিত্যং 

প্রথমদর্শন এব গুরুমভিবাদধীত অভিবাদষেৎ, শুচিঃ লানবিষু্মবণী দিনা ব্যহাভ্যন্তরযোঃ পবিভ্রঃ, 
অপ্রমন্তঃ সাঁবধানশ্চ সন্, স্বাধ্যাযং বেদমধ্যেতুমিচ্ছেৎ১ তথা গুবোবন্তিকে মানং গর্ববং ন কুর্ধ্যাৎ, 

কারণে সত্যপি গুকং প্রতি বোষং ন আদধীত বিদধীত। এষ নিত্যাভিবাদনাদিরূপঃ; ক্রদ্মচরযযস্ত 

ব্রতন্ত, প্রথম: পাঁদঃ। অত্রেদমবধেষম্-_-“উপনীষ দঘঘেদমাচার্ধ্যঃ স উদদাহতঃ” ইতি স্মত্যা 
উপন্যনবিধানপুর্ব্বকবেদাধ্যাপকে আচার্ধ্যপদং সম্কেতিতম্, ব্যাকবণাগ্ধ্যাপকেঘপি গুরুপদং 

স্বত্যাদৌ গ্রযুক্তং ব্যবহাঁবিকঞ্চ। এবকীচারধ্যপ্রকবণীদত্র চাচারধ্যপদসুজ্ঘয গুরুপদপ্রযোগাঘ্যা- 
কবণাগ্ধ্যাপকেহপি ষথাসম্ভবমেষাং কর্তবাতেতি ॥১০॥ 

শিল্কেতি। যঃ শিল্তঃ শুচিঃ সন্, শিল্পবৃত্তিঃ ম্বত্যন্তরোা! সাফংগ্রা্তৈক্ষচর্ধ্যা তৎক্রমেণৈব 
বিদ্তামাপ্পোতি, অস্ত শি্তন্ত, ব্রদ্্যযব্রতশ্ত সোহপি প্রথমঃ পাদ উচ্যতে ॥১১। 

রহষচরধ্যব্রতন্ত দ্বিতীযং পাঁদমাহ ছ্বাভ্যাম। আচাধ্যন্তেতি। শি্যঃ, কম্মণ! মনসা! বাঁচা, 

ধনৈরপি গ্রাণৈবপি চ আচীর্য্যন্ত প্রিষং কুরধ্যাৎ । এতৎ প্রিফকরণং দ্বিতীষঃ পাদ উচ্যতে ১২॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 

কৃতং ততৎরুতমুপকাবম্।৯| শ্চিঃ ন্নানাদিনা ভাবন্তদ্ধযা চ অগ্রমন্তঃ গুরুতুশ্রধাযাং সাবধানঃ 
মানং 'ন কুর্ধ্যাৎ তুচ্ছমপি «কার্ধ্যং শিশুনীং শৌচাদিকং তদদপি কর্তব্যমেবেত্যর্থঃ। অত্যন্ত, 
শ্রমেহপি বোষং নাদধীত ন বিদধ্যাৎ ॥১*॥ শিশ্তবৃত্তি সাষংপ্রাততিক্ষণেন জীবনং তেনৈব 

ক্রমেণ ন তু গুর্বনোপজীবনেনেত্যর্ঘঃ॥১১। দ্াভ্যাং শ্লৌকাভ্যাং ব্রন প্রথমং পাদমুকা 

শিষ্তগণকে আবৃত কবেন, শিশ্গণ তৎকৃত উপকাব স্মবণ করিয়। তাহাকে পিতা ও 
মাতার তুল্য মনে কবিবে এবং তাহার ভ্রোহ করিবে না ॥৯॥ 

শিষ্য সর্বদাই গুককে অভিবাদন কবিবে এবং পবিত্র ও অবহিত হইয়া! অধ্যয়ন 
কবিবে ; কিন্তু গুকর নিকটে গর্ব্ব বা গুকব প্রতি ক্রোধ কবিবে না। ইহাই তাহার 
বরন্মর্ধ্যব্রতের প্রথম পাদ ॥১০। 

ষে শিষ্য ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে থাকিয়া বি্তালাভ করে, 
তাহাও তাহার ব্রহ্ষচর্য্যব্রতেব প্রথম পাঁদ ॥১১॥ [তা 



৪৭০ মহাভারতে উদ্যোগ 

যথা নিত্যং গুবে বৃতিগুরুপত্যাং তথাচবে€ু। 
তৎপুন্রে চ তথা কুর্বধন্ দ্বিতীয়ঃ পাদ উচ্যতে ,১৩| 

আচার্য্যেণাত্বকৃতং বিজানন্ জ্ঞাত্বা চার্থ ভাবিতোহম্মীত্যনেন | 

যং মন্যতে তং প্রতি হষবুদ্ধিঃ স বৈ তৃতীয়ো ব্রন্চর্য্যন্ত পাদঃ ॥১৪| 
নাচার্য্যস্তানপাকৃত্য প্রবাসং প্রাজ্ঞ কুব্কৃত নৈতদহং কবোমি। 
ইতীব মন্যেত ন ভাঁষষেত স বৈ চতুর্থো ব্রন্মচর্য্যস্য পাদঃ ॥১৫। 

ও ক ও অন আস সি জর জর জা কপ আপ 

ভাবতকৌমুদী 
যথেতি। গুরে৷ যথা নিত্যং শিল্ান্ বৃত্তিঃ অভিবাদনপ্রিয়করণাঁদিব্যবহারঃ, গুরূপত্যাং গুর- 

সবর্ণাযাম্ আত্মন উত্তমবর্ণাযাঁঞ্চ গুরুভার্ধ্যাযাম্ তথা তাদৃশীমেব বৃত্তিমাঁচরেচ্ছিন্ত: | কি তন 
গুরোঃ পুত্রে গ্রুসবর্ণে আত্মন উত্তমবর্ণে চোপনীতে গুবোবাআজে তথা বৃত্তি ু র্ববন্ শিল্তে| বর্ছেত। 

সোহপি দ্বিতীষঃ পাঁদ উচ্যতে ॥১৩ 
্রশথচধ্যন্ত তৃতীয়ং পাদমাহ-_-আঁচার্যেণেতি। শিল্পঃ, আচার্যেণ, আত্মনঃ কতমুপকারং বিজানন্ 

বিশেষেণ ম্মরন্, অর্থম আচার্যোপদেশন্ত প্রয়োজনম্ অজ্ঞাননিবৃতিম, অনেনাচার্ধ্েণ, ভাবিত 

উপদেশীদিদ্বারা জানজননেন কৃতার্থাকিতৌহস্মি ইতি চ জ্ঞাত্বা, তমাচারধ্যং প্রতি হটবুদধিঃ নন্, যং 
কৃতজ্ঞভাঁবং মন্াতে, স ব্রশ্মচ্য্যস্ত তৃতীয়ঃ পাদঃ 1১৪॥ 

র্ষচর্ধাস্ত চতুর্থ, পাদমাহ_নেতি। প্রাজ্ছে। লব্ববিষ্ঠঃ শিল্তঃ, আচার্্যম্ত অনপারত্য 
দক্ষিণাঁদানেন খণমপরিশোধ্য, প্রবাসং স্থানাত্তরবাসং ন কুব্বাঁত, অহমেতৎ খণপরিশোধনং 

ভাবতভাবদীপঃ 
ব্যাং ঘিতীযং পাঁদমাহ-_-আচীর্ধ্যন্তেতি 1১২--১৩॥ প্রীপ্তবিষ্তো বিগ্ধামুখেন হয়া আচারধ্যং 
যৎ অত্যন্ত, মানয়তি স ব্রণ্যন্ত তৃতীযঃ পাদ ইত্যাহ--মাচার্যেণেতি। আত্বকুতং শৈ 
উপরুতং বিদ্যাদীনেন তশ্থ চ অর্থ, প্রয়োজনং দুঃখনিবৃত্তিমানন্দাবাধিঞক জাডাহহতয় 
অনেনাচার্যেণ ভাবিতো৷ বদ্ধিতোহম্্ীতি জানন্ যন্মন্ততে ॥১৪॥ অনপারত্য বি্ায়া নিক্রার্থ- 

শিথ্য-_বাক্য, মন, কার্য ও ধন, এমন কি প্রাণদ্বাবাও গুকর প্রিয কাধ্য করিবে। 

ইহ তাহার ব্রন্মাচ্য্যব্রতের দ্বিতীয পাদ ॥১২॥ 
গুরুর প্রতি শিশ্বের সর্বদা যেবপ ব্যবহার বিহিত হইল, গুরুপত্বীর প্রতিও শিশ্ক 

সেইরূপ ব্যবহাবই কবিবে এবং গুরুপুত্রেব প্রতিও সেইরূপ ব্যবহারই করিয! চলিবে 

ইহাঁও তাঁহাৰ ব্রশ্মচর্যযব্রতেব দ্বিতীঘ পাদ ॥১৩॥ 
আচার্য্য উপদেশদ্বারা আমীর উপকার করিযাছেন-_ইহা স্মবণ বাঁিযা এবং 

উহাঁব উপদেশেই আমার অজ্ঞান নিবৃত্তি পাইয়াছে ; স্ুতবাং উনি আমাকে কুতাথ 
করিযাছেন ইহা বুঝিয়া আচাধ্যের প্রতি সন্ষ্ট হইযা শিষ্য যে ভাহাৰ প্রতি নিজেব 
কৃত্তজ্ঞতা মনে কবে, তাহাই ত্রহ্মচর্যের ভূতীয পাদ 1১৪1 

(১৩) সম! গণো যথ। বৃত্থিঃপি ব।ব রা শি। 



পর্দ্ধণি চতুশ্চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ। ৪৭১ 

কালেন পাদং লভতে তথার্থং ততশ্চ পাদং গুরুযোগতশ্চ | 

উত্সাহযোগেন চ পাদসৃচ্ছেচ্ছান্ত্রেণ পাদঞ্চ ততোহভিযাতি ॥১৩॥ 

ধন্মাদয়ো দ্বাদশ যন্ত রূপমন্যানি চাঙ্গানি তথা বলঞ্চ। 

আচার্য্যযোগে ফলতীতি চাহুর্র্ধার্থযোগেন চ ক্রন্ষাচরধ্যম্ ॥১৭। 

ভারতকৌমুদী 
করোমি ইতীব ন মন্তেত, ন বা তৎ্ ভাষয্বেত কুত্রীপি ন রযাৎ। আর্ধঃ স্বার্থে ইন। খণ- 

পবিশোধনাদিব্যাপাঁব এব ব্রহবচর্্যন্ত চতু্ঘঃ পাদঃ ॥১৫। 

এবং ব্রহ্মচ্য্যস্ত চতুবঃ পাদানভিধাষেদানীম্ “আতা বাবে ত্রষটব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যা- 
দিতব্য-” ইতি শ্রত্যুক্তায়াঃ শ্রবণমনননিদিধ্যাসনপৃব্বিকায়া দর্শনপরধ্যস্তায! বিদ্যা! অপি চতুবঃ 
পাঁদানভিধত্তে কালেনেতি ৷ অর্থক্রমস্ত বলবত্বাদত্র পাঠক্রমো ন গ্রাহঃ। শিল্তঃ প্রথমং গুরুযোগত 

আচার্য্যসনবদ্ধাৎ শ্রবণৰপং বিভ্তাষাঃ প্রথমং পাদং লভতে , ততশ্চ কালেন কালপ্রযুক্তাভ্যাসেন, 
মননবপং বিদ্ভাষ! দ্বিতীয়ং পাঁদম, তথা অর্থং শ্রুতবিষষাণীং মন্দ চ লভতে ; পর উৎসাহ- 

যোগেন অধ্যবসাযসহ্ষ্ধেন, নিদিধ্যাসনরূপং বিষ্যাষাভ্ৃতীষং পাদম্, খচ্ছেৎ গচ্ছেৎ প্রাপ্যাৎ্। 

ততোহপি চ শীস্ত্রণে উপনিষদাগধ্যাত্শাস্পর্ধ্যালোচনেন, আত্মদর্শনরূপং বিভ্াযাশ্চতূর্থং পাঁদম্ঃ 
অভিযাতি সর্বতোভাবেন প্রাপ্পোতি 1১৬ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 
মুণমর্থদানেন অপরিহৃত্য প্রবাসং গুরুগৃহাদন্তত্রশরমাস্তবে স্থিতিং ন কুব্ৰীত। এতৎ গুরবে 
অর্থপ্রধানমহং করোমীতি নৈব মন্তেত মনসা। ন চ ভাষয়েত স্বার্থে ণিচ, বদেত বাচা ॥১৫। 

চতুষ্পাদতর্ষচর্যে লভ্যাং চতুষ্পদীং বিদ্যামাহ-_কালেনেতি। কালেন বুদ্ধিপরিপাঁকেন। 
উৎসাহযোগেন বুদ্ধিবৈভবেন। শাস্ত্রে সহাধ্যায়িভিবিচারেণ। ক্রমস্ত ন বিবক্ষিতঃ। 
উদ্তচ-_“আচীর্ধ্যাৎ পাদমাদত্তে পাদং শিল্কাঃ শ্বমেধয়া। কাঁলেন পাদমাদত্তে পাঁদং সব্রক্ষ- 
চাঁবিভিঃ॥৮ ইতি |১৬॥ ধর্মাদয ইতি। যন্ত ব্রনবচর্ধ্যন্ত বপং দ্বরূপভৃতা ইতার্থঃ। অন্যানি 
চাঙ্গানি আসনপ্রাণজয়াদীনি। ব্লং যোগে নিত্যোদযুক্ততা। ব্র্গার্থো ব্দোর্থঃ কর্ধবরক্ষণী 

আব লন্ববিদ্ভ শিষ্য দক্গিণাদ্ধারা আচাধ্যের খণ পরিশোধ ন৷ করিয়া অন্থাত্র 

যাইবে না, খণ পবিশোধ করিয়াও “আমি আচাধ্যের খণ পরিশোধ করিয়াছি' ইহা 
মনে কবিবে না কিংবা কোথাও বলিবে না। ইহাই ব্রন্মচর্্যের চতুর্থ পাদ ॥১৫॥ 

শিশ্ত প্রথমে গুকব সন্থদ্ধ পাইযা শব্ণবপ ব্রহ্ষাবিদ্ভার প্রথম পাদ লাভ করে, 
তাহাব পর অভ্যাসদ্বাব৷ কালক্রমে মননবপ ব্রহ্ষবিচ্ভার দ্বিতীয পাদ প্রাণ্চ হয, 

তৎপরে অধ্যবসায়েব গুণে নিদিধ্যাসনরূপ ক্রহ্মবিষ্ভার তৃতীয় পাদে উপস্থিত হইয়া 
থাকে এবং তাহার পরে অধ্যাত্বশান্ত্রপর্যালোচনা করিয়া আত্মদর্শনবপ ব্রঙ্গবিদ্ার 
চতুর্থপাদে উপনীত হয ॥১৬॥ 



৪৭২ মহাভারতে উদৃযোগ- 

এবং প্রবুণ্ে৷ বছুপালভেত বৈ ধনমাচার্য্যায় তদনুপ্রযচ্ছে। 
স তাং বৃতিং বহুগুণামেবমেতি গুরোঃ পুত্রে তবতি চ বৃত্ভিবেষ! ॥১৮| 
এবং বসন্ সর্ববতো| বর্দতে হি বহুন্ পুত্রাল্ল ভতে চ প্রতিষামৃ। 
বর্ষস্তি চান্মৈ প্রদিশো! দিশশ্চ বমন্ত্যন্মিন ত্রন্মচর্ষ্যে জনা্চ 0১৯] 

ভারতকৌুদী 
ইদানীং ব্রদ্ষচর্য্যস্ত ফলমাহ-_ধর্োতি। প্ধর্মশ্চ সত্যঞচ দমস্তপশ্চ* ইত্যাহ্যকা ধর্শাদযো দ্বাদশ, 

“শ্রেযাংঘ্ত বভ.বিধস্তযাগ*' ইত্যাছ্যকানি ত্যাগাদীন্যন্তানি অঙ্গানি চ, তথা বলং কাষমনসোঃ 

শক্তিশ্চ, এত, সর্ববম, যন্ত ব্রন্মচর্ধ্যস্ত, বপং হ্ববপনির্ববাহকম, তবত্রক্ষচ্য্যমূ, আচার্্যস্ত যোগে সঘন্ধে 

সতি, ব্রদ্ার্থযোগেন আচার্ধ্যোপর্দেশলবর্ষজ্ঞানসন্বদ্ধেন, ফলতি ফলবদ্তবতি, ইত্যাহুদ্রণনিনঃ। 
্রহ্গজ্জানমেৰ ব্রহ্মচর্যফলমিতি ভাঁবঃ ॥১৭ 

নস্বিদৎ গুরবে দক্ষিণাদীনং কিমর্থমিত্যাহ--এবমিতি । এবং গুরুদৃক্ষিণীদীনাষ প্রবৃত্তঃ শিবা: 
যদ্ধনম্চ উপাঁলভেত বাজাদিভ্যঃ প্রাপ্ন,যাৎ, অনু প্রাপ্ত্যনন্তবম্, তদ্ধনমাঁচার্ধ্যাষ, প্রযচ্ছেৎ দগ্ভাৎ। 
স্ চাচার্ধযঃ, এবং ধনলাভেন, বহবো৷ গুণ।ঃ শিশ্তান্তরপবিজনপোৌষণাদিবপা উতৎকর্ষা যস্তাং ভাং 

তাদৃশীম, তাং শিত্বদত্তাম্, বৃত্তিং জীবিকাম্, এতি প্রাপ্পোতি। এষা লব্ববিছোন শিল্বেণ দৃত্তা 
বৃত্তিগুরুদক্ষিণীরূপা, মৃতশ্ত গুবোঃ পুত্রে চ ভবতি। অন্যথা শিশ্তন্ত খণস্থিতিরিত্যাশযঃ 1১৮ 

্হ্মন্্যস্ত ফলমাহ পঞ্চভিঃ। এবমিতি । বমুক্তবিধং ত্রদ্থচর্ধ্যং বিধাধ শিল্পাঃ বসন্ 

গাহস্থ্যে তিষ্ঠন্, সর্বত এব বর্ধতে উন্নতিং লভতে, বহুন্ পুত্রান্ লোকসমাজে প্রতিষ্ঠাঝ 
লভতে। প্রদিশো! বিদিশঃ, দিশশ্চ, অন্নৈ চরিতত্রক্বগরধ্যায চ, বর্ধন্তি প্রচুরমেব ধনং দর্দতি। 
যদুক্তং মঙ্গনা__“আবৃন্তানাং গুরুকুলাদিপ্রাণাং পূজকো তবেৎ। নৃপাঁণীমক্ষয়ো হেষ বিধি- 

ভাবতভাবদীপঃ 
তযোর্ধোগেন অধিগমেন ব্রহ্ষচধ্যং ফলতীত্যর্থ; 1১৭॥ এবমিতি। অহং করোমীত্যভিমনিং 

বিনা তত্প্রকাশকং বচনঞ্চ বিনা খর্বধধার্থ, প্রবৃত্তঃ স আচার্ধ)ঃ বৃত্তিং জীবিকাম্ এতি 
প্রাপ্ধোতি। বৃত্রর্তনং শিল্ুন্তেতি শেষঃ 1১৮৪ বমন্ ব্রদ্ষচর্ধ্যে ইতি শেষঃ | স সর্বাতঃ 

ধর্দপ্রভৃতি দ্বাদশটা গুণ, ত্যাগপ্রভূতি অন্তান্ অঙ্গ এবং দৈহিক ও মানসিক 
শক্তি বে ব্রহ্মচর্ষ্েব স্ববপ নির্ববাহ কবে, সেই ত্রহ্মচধ্য আচাধ্যের সংসর্গলাভেব পরে/ 
্রন্গজ্ঞানলাভদ্বাবা৷ সফল হয ; ইহা! ভ্ঞানীব! বলিযা থাকেন 1১৭॥ 
। এইভাবে গুরুদদ্দিণাদানে প্রবৃত্ত শিষ্য যে ধন লাভ করিবে, তাঁহা গুরুকে দান 

করিবে। কারণ, গুরু এইবপ ধনই তীহাঁর ভীবিকাৰপে পাইযা থাকেন এবং এ 

ধনের আরও বহুভব বল হইয়া! থাকে | তৎকালে গুরু না থাকিলে, তাহার পুত্রের9 

এই বৃত্তি হইবে ॥১৮া 
রিভারিরাঞির হারার তির তীর রাত নুরের, 

(১৯) বন্বিজীহাথিব হা লি। 



পর্ববণি চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ৪৭৩ 

এতেন ত্রহ্ার্য্েণ দেবা দেবত্বমাপুবন্। 
খষয়শ্চ মহাভাগা ব্রন্মলোকং মনীষিণঃ ॥২০॥ 

গন্ধর্বাণামনেনৈব রূপমপ্নবসামভূু। 
এতেন ব্রহ্গচর্য্যেণ সুর্য্যোহপ্যহ্থায় জাতে ॥২১॥ 
আকাজ্জ্যার্থম্ত সংযোগাদ্রসতেদাধিনামিব। 

এবং হোতৎ-সমাজ্জায় তাদৃগ.ভাবং গতা:ইমে ॥২২॥ 

ভাবতকৌমুদী 
্রদ্ষোহভিধীতে 1” অন্মিন্ ব্রহ্মর্ধ্যে বিহিতে সতি, জনা অপবে শিল্কাশ্চ, বসন্তি আগত্য 
তাশ্রমেহপি তিষ্ঠস্তি ॥১৯। 

এতেনেতি। দেবা: এতেন ব্র্চর্ধ্যেণৈব,' দেবত্মাপ্রবন্॥ মনীষিণে! জ্ঞানিনঃ মহাভাগা! 
খষযশ্চ, এতেন ব্রহ্ষচর্ধ্যেপৈব ব্রক্মলোকমাপ্ন-বন্ 1২০1, 

গন্বববাণামিতি। অনেনৈব ব্ষচর্ধ্, গন্ধর্ধাণামপ্মবসাঁঞচ, বপং সৌনদরধ্যমভূৎ। হুর্ধোহপি, 
এতেন ব্রদ্ধচর্ধ্যেণৈব, অহ্থায় জগতাং দীগ্চষে জাযতে প্রভবতি। তথা চাচাধ্যধূতম-_“অহো! 
দীপ্তিশ্চ কথ্যতে” ॥২১। 

ননৃক্তং দেবত্বাদিকং কীদৃশমিত্যাহ-_-আঁকাজ্ফ্যেতি। বসভেদং চিন্তামণিসংজ্ঞং মণি- 
বিশেষম্ অর্থযস্তে লিগ্নিতবস্লাভায় যাচন্ত ইতি বসভেদাধিনস্তেষাং তং প্রার্চানাং জনানাম্, 

আঁকাজ্ঞযার্থস্ত স্পৃহণীষবস্তনঃ, সংযোগাল্লাভাৎ, ইৰ যথা ভাবে। জাত ইতি শেষঃ, এবম্থিম, 

এতদ্র্গচধ্যম, সমাজ্ঞা লিপ্িতপ্রধত্বেন জ্ঞাত্বা, ইমে দেবাদয়ঃ, তদ্ত্রর্থচধ্যলাভেন তাদৃগ- 

ভারতভাবদীপঃ 

সর্বঃ প্রকারৈঃ বর্ধতি বর্ধতে বর্ষস্তি ধনৈবিতি শেষঃ ॥১৯-__-২১ আকাজ্ঞ্যেতি। রস- 
তেদঃ পাঁবদগুটিকাঁবিশেষশ্চিন্তীমণিসঙ্গজ্ঞন্তং চিস্তিতবস্তপ্রদম্ অর্থযন্তে তেষাং রসভেদাথিনাং 
যথা আকাজ্মযস্থ লিপ্দিতন্তার্থস্ত সংযোগঃ প্রাপ্তিস্ততো৷ যাদৃকু ভাবে! ভবতি এবমেব এতে 
দেবাদযঃ সমাজাষ ব্রঘচধ্যমুপেত্য তাদৃগভাবং সত্যসহ্বলত্াচ্চিস্তিতবন্তপ্রদত্বং গতাঃ £২২। য 

সাধুলোক এইবপ ব্রন্মচর্য্েব অনুষ্ঠানপূর্ববক গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে থাকিযা 
নর্বপ্রকাবেই উন্নতিশীলী হন এবং বনু পুত্র ও লৌকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ কবেন ; 
আর সমস্ত দিক ও বিদিক্ তাহার উদ্দেশে ধনবর্ষণ কবে এবং এই ব্রহ্মচধ্য সিদ্ধ 
হইলে, সেই সাধুৰ আশ্রমেও অন্য শিল্তেবা আসিবা! বাস করিতে থাকে ॥১৯1 

দেবলোকবাসীরা এই ত্রহ্মচধ্যেব বলেই দেবত্ধ লাভ করিযাছেন এবং জ্ঞানী 
মহাভাগ খধিরাঁও এই ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥২০॥ 

এই ব্রন্গচর্য্ের ফলেই গন্বব্গণ ও অগ্দরোগণের রূপ হইয়াছে এবং সৃয্যও এই 
্র্নচর্য্েব বলেই জগতে আলোক দান করিতে সমর্থ হইতেছেন ॥২১1 

উদ্যোগ-৯* (১৪) 



৪৭৪ মহাভাবতে উদ্যোগ- 

য আশ্রয়ে পাঁবয়েচ্চাপি বাঁজন্! সব্বং শরীরং তপস! তপ্যমানঃ| 

এতেন বৈ বাঁল;মভ্যেতি বিদ্বান্ মৃত্যুং তথ! স জয়ত্যন্তকালে ॥২৩॥ 
অন্তবতঃ ক্ষত্রিয ! তে জয়ন্তি লোকান্ জনাঃ বর্মণ নির্ালেন। 

ত্রহ্ষৈব বিদ্বাংস্তেন চাভ্যেতি সর্ববং নান্তাঃ পন্থা অয়নায় বি্কতে 1২৪] 

ভাবতকৌমুদী 
ভাবং গতাঃ। ব্রবষচর্ধাং খলু চিন্তামণিগিব লিগ্গিতগ্রদমঃ তথলেন চ দেবাঁদযে| লিদ্দিতগ্রদা 
বভুবুবিত্যর্থঃ |২২| 

যইতি। হে ব্রাজন্! তপসা তপ্যমানো যো জনঃ, আশ্রযেৎ ঈদৃশং ব্রক্মচ্যযমবলম্েত, 
তেন চ সূ্বং শবীরং পাবযেদপি, ল জনঃ, এতেন বৈ এতেনৈব ব্র্ষচর্ধ্েণ, বিদ্বান জ্ঞানী মন্, 
বাল্যং বালম্বভাবম্ ঈর্ধযাপৈশুন্তাদিশূন্ত্ম্ অভ্যেতি প্রাপ্পোতি, তথা অন্তকালে মৃত্যুং জয়তি, 
ব্র্মনাভাদেবেতি ভাব; |২৩| 

্দ্ষচর্যোথজ্ানপ্রনঙ্গাৎ কর্শজ্ঞানয়োন্তারতম্যমাহ--অস্তেতি। হে সত্রিয়। তে গ্রবৃততি- 

মারগাশ্রধিণো! জনা নির্দলেন ঈ্যাদেযাধিশৃন্তেন, কর্দণা যাগাদিনা, অস্তবতো| বিনম্ববান্ দর্গাদীন্ 
লোকান্, জযস্তি আমতীকুর্বস্তি। কিন্তু তেন ব্র্মচর্ধ্যেণ চ জন: বিদ্বান্ জ্ঞানী সন্, সর্বং 
সর্বময়ং ব্রদ্মৈব, অভ্যেতি প্রাপ্পোতি। তথ! চ অয়নাষ ব্রন্নগ্াভাষ মুক্তযে, জ্ঞানাদস্তঃ পন্থা ন 
বিদ্যাতে, অজ্ঞানস্থিত্যা বুখানভাবাগমাদিত্যাশযঃ ৷ অত্রার্থে শ্রুতিরপি--“তমেব বিদিত্বাতি- 
মৃত্যুমেতি নাছ; পদ্থা বিদ্ভতেহয়নাষ” ॥২৪1 

ভারতভাবদীপঃ 
ইতি। সর্বং চতুপ্পাদক্র্ঘচধ্য, য আশয়েৎ। শরীর পাবযেৎ। বাঁল্যং রাগছেযাপিশ 

রাহিত্যং বেদান্তার্থানাং যুক্তিপূর্ব্বকমন্চিন্তনেন তত্বনিশ্চয়ং বা। অন্তকালে ইত্যলেন যাব- 
জ্জীবম্ উক্তপ্রকারে বাল্য তিষ্টেদিতি দশিতম্। যথোক্তম্--*শক্লোতীহৈব যঃ সোঢ, প্রাকৃ 
শরীববিমোক্ষণাৎ্। কামক্রোধোপ্তবং বেগং স যুক্তঃ সন্থথী নরঃ8৮ ইতি /২৩] অন্তেতি। 

তে অবিদ্বাংসঃ অস্তবতঃ অনিত্যান্ লোকান্ কর্মণা জযন্তি। বিদ্বাংস্ত ব্রদৈব সার্বাধ্যাৎ 

সর্বং তেন জ্ঞাতেন ত্রন্ষণা 'অভ্যেতি অতত্তন্ত কর্মপ্রাপ্যং কিকিৎফলং নাঁবতিষ্ঠতে ইত্্থঃ। 
অতঃ জ্ঞনাদিন্ঘঃ পঞ্থঃ অযনাষ মোক্ষায় ন বিগ্বতে। জ্ঞানাদেব তু কৈবলাযমিতাবধারণাৎ 

চিন্তামণিপ্রার্থাদিগেব তাহা লাভেব পবে, তাহারই গুণে স্পৃহণীয় বস্তু লাভ 
কবাষ যেমন ভাব হয, সেইবপ এই ব্রন্মচধ্যেব গুণ জানিযা তাহা প্রাপ্ত হইহা 

দেবভাপ্রভৃতিবও সেই প্রকার ভাব হইযাছে ॥২২॥ 
রাজা! যে লোক তপন্তায় সন্তপ্ত হইবা ব্রহ্গাচ্ধ্য 'অবলম্বন করে এবং সমস্ত 

দেহ পবিত্র কবে, সে লোক এই ব্রহ্মচর্যেব গুণেই জ্ঞানী হইযা চিরজীবনই বালক- 
্বভাব হয় এবং অন্তিনকালে মৃত্যুকে ভয করে ॥২৩| 

পাশ শপ পচ পপ শি 

(২8) অন্রবনুঃ-ইত্াাচাধ্যযতি পাঠ । 



পর্ববণি চতুশ্চত্বারিংশোহ্ধায়ঃ | ৪৭৫ 

ধৃতরাষ্ী উবাচ। 
আভাতি শুক্মিব লোহিতমিবাথে। কৃতমথাঞ্জনং কাদ্রেবং বা। 
সদ্ত্রহ্ষণঃ পশ্যাতি যোহত্র বিদ্বান কথংরূপং তদম্ৃতমক্ষবং পদম্ 1২৫1 

সনত্স্জাত উবাচ । 

নাভাতি শুক্লঘিব লোহিতমিবাথো কৃষ্ণমায়সম্কবর্ণম্ | 
ন পৃথিব্যাং তিষ্ঠতি নাস্তরিক্ষে নৈতত সমুন্দ্রে সলিলং বিতভ্ভি ॥২৬| 

পা শপ পপ এ পপ. পপ পপ পপ সি 

ভাবতকৌমুদী 
এবং ব্রহ্মদর্শনন্য ফলং শুন “উপাবর্তন্ব তদত্রদ্ষ অন্থরাত্মনি বিশ্রুতম্» ইতি প্রাপ্ক্তং ম্মবন্ 

হা্দীকাশে ব্রহ্ম পশ্তন্ পৃচ্ছতি--আভাতীতি। যো বিদ্বান, অত্র হা্দীকাশে, পশ্যতি ব্রহ্ম হুঁ 
মাবভতে, তন্য সম্বন্ধে সংক্রদ্ষণো রূপম্, শু্ুমিব, লৌহিতমিব, আঞ্জনং কাঁজ্জলং কজ্জলবৎ কুষ্ণমিব, 
কান্ত্রবং বা পিঙ্গলমিব চ আভাতি। অথো তৎ রুতং কেনাপি বিহিতং কিম? অথ তৎ 
স্বভাঁবজং বা। অমৃতং নিত্যমুক্রম অক্ষবমূ অবিনশ্ববঞ্চ, তহ ব্রহ্মবপম্, পদং বস্তঃ কথংরূপং 

কীদৃগপম্?। ইতি বালসদৃশ এব প্রশ্নঃ ॥২৫॥ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
২৪ “নান্তঃ পন্থাঃ অযনায বিদ্যতে” ইতি শ্রত্বা “তুফীভ্ূত উপাঁসীত ন চেষ্টেন্মনসাহপি 
চ। উপাবর্তথ তরত্রদ্ধ অন্তবাত্মনি বিশ্রুতঃ ॥% ইতি প্রাগুক্তপ্রকাবেণ আত্মানমহুসংদধানন্তমন- 

বাপ্য নানার্বান্নীভীমার্গাৎ অন্তর্বদষে পশ্যন্ পৃচ্ছতি--আভাতীতি। সরক্রদ্ধণো রূপং যো 
বিদানত্র হৃদষে পশ্ততি স. শুক্লাদিবপমিব অনবস্থিতরূপং ব্রহ্ম পশ্থতি। অতঃ কথংরূপং 

কীদৃগব্রপং তদক্ষরং বাঁপকম্ অমৃতমবিনাশি পদং পদনীযং তদ্রুহীতি শেবঃ।॥ কান্রবং 
কুৎমিতঃ পবপীড়ক: ভরবে! গতির্ধহ্য ন কান্রবো ধূয়ঃ তত্্ণং কান্রবং কক্রপিঙ্গলং তত্ণম্। 
শ্রস্তে চ ব্রদ্ধমার্গে বপাঁণি। “তন্দিন্ শুরুমূত নীলমাহুঃ পিঙ্গলং হরিতং লোহিতঞ্চ । এষ 

পন্থাঃ ব্রহ্মণা হাহ্বিভতন্তেনৈতি ব্রহ্মবিৎপুণ্যকত্তৈজনশ্চ ॥৮ ইতি 7২৫| উত্তরমাহ--আভাতীতি। 

রাজা! প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বী লোকেবা নির্দোষ যাগাঁদিকর্ম্মদ্বাব! বিনশ্বব স্বর্গ- 

প্রবৃত্তি লাভ করেন; আব নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী লোক এই ব্রহ্মচর্যেব গুণে ভঞানী 
হইযা ব্রহ্মই লাভ কবেন ; সুতরাং মুক্তিলাভের পক্ষে ভ্ঞানভিন্ন অন্য পথ নাই” ২৪ 

ধতবাষ্ট্র বলিলেন__“ষে বুদ্ধিমান লোক হৃদয়েব ভিতরে ব্রহ্গকে দেখিতে 
আবন্ত কবে, তাহাব নিকট ব্রঙ্ষেব বূপটী যেন শু্রবর্ণ, যেন রত্তবর্ণ, যেন কৃষঃবর্ণ 
এবং যেন পিঙ্গলবর্ণ হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকে ; স্থৃতবাং জিজ্ঞানা কবি-_সে রূপ 
কি কেহ কবিহা দিযাছে? না তাহা তাহা স্বাভাবিক? এই নিতাযুক্ত ও 

অবিনশ্বব ব্রন্মেব বপটা কি প্রকাব ?” ॥২২। 
পে (শপ পট পপ পপ পপ সা শা পাপা পপ পাপ 

(২৬ 'আভাতি শুক্রমিব--পি বাববানি। 



৪৭৬ মহাভারতে উদ্যোগ- 

ন তারকান্থ ন চ বিদ্যদাশ্রিতং ন চাভেষু দৃশ্যতে রূপমন্ত | 
ন চাপি বাযৌ ন চ দেবতান্্ নৈতচন্তরে দৃশ্যতে নোত সূর্য্য ॥২৭। 
নৈবন্ক্ণ তন যজুং নাপ্যতববন্থ ন দৃশ্যতে বৈ বিমলেষু সামন্ত 
রথন্তরে বৃহদ্রথে বাপি বাজন্! মহাব্রতস্তাত্মনি দৃশ্যতে তত ॥২৮। 

শট জঞ। জ 

ভারতকৌমুদী 
বাজ্ঞো ভ্রমং নিবনিতুং সিদ্ধান্তমাহ ত্রিভিঃ। নেতি। ভত্ত ব্রহ্মণো রূপং শুরুমিব, 

লোহিতমিব, আযসং লৌহসম্বদ্ধি কৃষ্ণমিব, অর্কবর্ণং পিঙ্গলমিৰ চ ন আভাতি ন প্রকাঁশতে , 
«“অশবমন্পর্শমবপমব্যঘমূ” ইত্যাদিশ্রতেন্তস্ত বপস্যৈবাভাবাঁৎ। তেন চ হত শুক্লাদিকমিবাভাতি 
তদদ্রমকল্পিতমিতি তাবঃ। তথা চ তম্য রূপং পৃথিব্যাং ন, অন্তবিক্ষে চ ন তিষ্ঠতি; সূত্রে 
সলিলং কর্ত চ এতৎ ব্রদ্ষণে! বপম্, ন বিভত্তি, ঘটাদেবিৰ তন্ত ব্ূপাঁভাবাদেবেত্যাশষঃ 1২৬] 

নেতি। অন্য ব্রহ্মণো রূপম্, তাঁবকান্থ ন, বিদ্যুদদাশ্িতঞ্চ ন, অন্রেষু মেঘেষু চ ন দৃষ্ততে। 

বায়াবপি চ ন, দেবতান্থ চ ন, চন্দ্রে ন, উত হুর্ধ্যে চ ন এতৎ রূপং দৃশ্ততে, সর্বত্র “অশব্বমূ” 

ইত্যাদিশ্রুতে রূপাঁভাবাদেবেতি ভাবঃ ॥২৭| 

| ভাঁবতভাবদীপঃ 
্র্নমার্গে যন্ধপি শুক্লাদিরূপাণি ভাস্তি তথাপি যৎ ব্র্মণো বপং তৎ পৃথিব্যাদিয়ু, নাস্তি। 
«অশব্মমম্পর্শযরূপমবাঘং তথাহ্রসং নিত্যগগন্ধবচ্চ যৎ” ইতি তত্র শব্দাদীনাং নিষেধাৎ। তেষাঞ 
শবাাদিমত্বাৎ রূপাস্তবাণি তু ব্রশমপ্রাপ্তিচ্ছানি ন তু ব্রদ্বরপাণি। তথা চ শ্রুতিঃ--“নীহার- 
ধূযার্কানিলাহনলানাং খছ্েতবিছবাতক্ষাটিকশশিনাম। এতানি রূপাঁণি পুর্রঃসরাণি ব্রদ্মণাতি- 

ব্যক্তিকরাণি যোগে 7” ইতি। সমুদ্রে সংসাবসাগরে এনং পরমাত্ানং ঘলিলং সলিলোপ- 

লঙ্ষিতঃ পঞ্চভূতাআুকে! দেহো৷ ন বিভত্তি। জীবানামিব বর্ষণ উপাধি ছুঃখং নানতীত্যর্ঘ 
যদ্ধা সামূত্রে জলে এতদ্রপং নান্তীত্যর্থ; ॥২৬। ন তাবকান্থিতি রপার্দিরাহিত্যশ্ৈব প্রপঞ্ঃ 
॥২৭] নামরূপাত্বুকে প্রপঞ্চে সতি তদ্রহিতত্বং ব্রঙ্গণো ব্ভুং রূপপ্রপধচাদহত্মমুক্তা নাম" 

প্রপঞ্চাদপ্যন্তত্মাহ- নৈবক্ক্ট তদিত্যাদিনা। তর্দিত্যনেন অর্থাৎ ব্রহ্দণো নাম নিদ্দিহ্ততে। 
বিমলেযু বৈশ্বানরসামাদিবু। রথন্তরবার্হব্রথে চ পৃষ্ঠ্যসামনী । মহাত্রতে যজ্ঞবিশেষেহপি 

সনংসুজাত বলিলেন- “ব্রন্ষের বপ-_যেন শুক্রবর্ণ, যেন রক্তবর্ণ, যেন লৌহ- 

তুল্য কৃষ্ণবর্ণ, কিংবা বেন স্্ধ্যতুল্য পিঙ্গলবর্ণভাবে প্রকাশ পায় না। ভীাহার বপ 

পুথিবীতে বা আকাশে নাই, সমুদ্রের জলও এ বূপ ধারণ কবে না ॥২৬| 
ব্র্দের প- নক্ষত্র, বিহ্যৎ ও মেঘে দেখা বা না এবং বাবু, অপব দেবতা, চন্দ্র 

বা সুধ্যেও দেখিতে পাগযা যায় না ॥২৭া 

(২০)-েেস্তরে বাহজধে বাপি ধা বরা নি। 



পর্ব্নণি চতুশ্ত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 85৭ 

অপারণীয়ং তমসঃ পরস্তাত্দস্তকোহপ্যেতি বিনাশকালে । 

অণীয়ো রূপঞ্চ তথাপ্যণীয়সাং মহ স্বরূপং ত্বপি পর্ববতেভ্যট ॥২৯॥ 

সা প্রতিষ্ঠা তরৃতং লোকান্তদূত্রহ্ম তদ্যশঃ | 
ভূতানি জজ্জিরে তম্মাৎ প্রলয়ং যান্তি তত্র চ ॥৩০॥ 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। খগাদিলক্ষণং পূর্বক্তমূ। তদ্্রদ্ষণো রূপম্, খক্ছ খঙ্অন্রেতু দৈব, যজুঃস্থ ন, 

অথর্বস্বপি ন, বিমলেযু সামন্থ চ নদৃষ্ঠতে। হে বাজন্্] বথত্তরে বৃহত্রথে বাপি সামভেদে 
তন্দরপং ন দৃশ্ঠত ইত্যনুবৃত্তিঃ । বথন্তরবৃহত্্রথয়োঃ প্রীধান্তাৎ পৃথগুভিঃ, গোবৃষন্তাযাৎ । তহি 

কুত্রাপি কিং ন দৃশ্ঠত ইত্যাহ--মহেতি। মহৎ ব্রদ্দচর্ধ্যাখ্যং ব্রতং যস্য তশ্তাত্মনি হদযে, তৎ 
ব্রঘণে! বপম্, দৃণ্ঠতে তেনাহুভূয়তে ৷ দচ্চিদানন্দময়ত্তেনাসভবমাত্রগোচরো! ব্রদেত্যাশয়ঃ ॥২৮। 

তহি ব্রদ্ষচাবিণাঁপি কিং পবিচ্ছেত্ুং ন শক্যমিত্যাহ-_অপাবণীষমিতি। তত্র, অপারণীযং 
রথ্মচাবিণাপি ইয়ত্তা পরিচ্ছেত্ং ন শক্যম্, তমপঃ অজ্ঞান পবস্তাত্বত্তি অবিষয় ইত্যর্থঃ | কিধ 
বিনাশকালে প্রলযসমষে, অন্তকে। যমোহপি, তত্ ্রহ্ধ, এতি তত্র লযং যাতি। তথা অণীয়সাং 

পরমাথাদীনাং হুক্মপদার্থানামপ্যপেক্ষষা, অণীষঃ পবমং কুক্্রম, তন্রপম্। পুনঃ পর্বতেভ্যোহপি 

মহৎ স্ববপং তত “অশৌবণীষান্ মহুতো মহীয়ান্* ইতি শ্রুতেঃ |২৭| 

ভারতভাবদীপঃ 
নৈব তাদৃশ্টেৎ পশ্ঠেৎ। কর্মাভিরপি তদ্র্শনং ন প্রাপ্যতে ইত্যর্ঘঃ। “নাস্তকৃতঃ কৃতেন” 
ইতি শ্রুতেঃ | অকৃতঃ মোক্ষঃ কৃতেন কর্শণা নান্তীতি শ্রত্যর্থঃ, যত; তৎ ধ্রবং নিত্যম্ ॥২৮। 

অপারণীষম্ অনতিক্রমণীযম্ অহ্যেত্বাৎ। তমসঃ অজ্ঞানবপাছপাধেঃ পবস্তাৎৎ পবাধীনম্। 
অন্তকঃ কালঃ তর ব্রহ্ধ অপ্যেতি গচ্ছতি। প্রলয়াস্তে কালোহপি তত্র লীয়ত ইত্যর্থঃ। অণীঘ 
ইতি ছুর্লক্ষ্যমূ। ক্থুরধাবয়া সমমিতি অত্যন্তাবহিতেন গ্রাহুম্। মহচ্চ পর্বতেভ্য ইতি 
উপলক্ষণং সর্বস্ত সর্ববন্মাদঘপি মহদিত্যর্থঃ 1২৯1 প্রাতিষ্ঠ! অধিষ্ঠানম্। অমৃতং নির্বিকারমূ। 
বিকার! হি বিকারান্তবমাপগ্মীনোহমৃত উচ্যতে। লোক্যন্ত ইতি লোকা দৃশ্ঠমাত্রম। 
ব্রন্ধ বৃহৎ্। যশে রমণীযমপি তদেব। “তদেব নাম মহদ্যশঃ ইতি হি শ্রুতেঃ। তস্মাদুপা- 

রাঁজা। আর ব্রম্মোব বপ-_খাকৃ, যজুঃ অথবর্ব বা নির্মল সামবেদে, কিংবা 

বথস্তবে ব৷ বৃহদ্রথে দর্শন কর! যায় না; কিন্তু মহাব্রতশালী লোকের হদয়েই তাহা 
অনুভূত হয় ॥২৮1 

ব্রহ্মেব ইয়ত্তা কর! যায় না, তিনি অজ্ঞানের অবিষয়, প্রলয়কালে যমও তাহাতে 
লয় পান এবং তিনি অতিন্ুক্ষ্ পদার্থ হইতেও সুক্ষ, আবাব পর্ধধবত (অতিবৃহৎ পদার্থ) 
হইতেও বৃহৎ ॥২৯॥ 

(২৯)..অণীযো| বপং ক্ষ্রধারয়া সমং মহচ্চ রূপং তদৈ পর্ধবতেভ্যঃ--বা বলানি। (৩০) 

তঅহি-বাববানি। 



৪৭৮ মহাভারতে উদ্যোগ- 

অনাময়ং তম্মহদুগ্ধতং যশে! বাচে! বিকাবং কবষো! বদন্তি 

যন্মিন্ জগৎ সর্ধমিদং প্রতিষ্ঠিতং যে তদ্বিদরম্তান্তে ভবস্তি ॥. ১| 
হস ্ শপ পপ জজ 

সীপিপি্সিত 

ভাবনা 
সেতি। সা ব্রহ্ম, বিধেষলিঙ্গত্বাৎ স্তরীত্ম প্রতিষা! জগতামাশ্রযস্থানম্। “তশ্মিন্ লোকা: 

শ্রিতাঃ সর্বে তছু নাত্যেতি কশ্চন” ইতি শীঁতেঃ। তত্কব্রদ্ম, অমুতং নিত্যমুক্তমূচ *ন নিত্য- 

শুদ্বৃ্ধমকতম্বভাবন্ত তদ্যোগস্তদযোগাদূতে” ইতি সাংখ্যন্তরাৎ। তব্রদ্*। লোক্যস্ত ইতি 
লোকাশ্াঙ্ষুষপ্রত্াক্ষযোগাং সর্ব্বং বন্ত, “সর্ববং খবিদং ব্রন্ধণ ইতি শ্রুতে; | তদ্ত্র্ঘ, যশো! নাম, 
গতশ্ত নাম মহদ্যণঃ ইতি শ্রুতেঃ ৷ ভৃতানি তক্মাদরদ্বণো জজ্িবে মৃদাদিভ্যো ঘটাদীনীব, 
পুনম্তত্ৈব প্রনষং যাঁন্তি চ, তবঙ্গ! ইব জলে, “যতো ব! ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি 
জীবস্তি যত প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি তদ্িজিজ্ঞাসত্ব তদ্ব্রক্ষ” ইতি শ্রুতেঃ 1৩০॥ 

অনামঘমিতি। কবষো! বর্ণধিতারো ব্রা্ষণাঃ তৎ ব্রদ্ষ, অনামযং নির্বিকারমূ, মহৎ আকাঁশা” 

দপি বৃহত্, উদ্চতং জগব্দপেণ প্রবুন্তম, যশো নাম, বাচো বিকাবং বাক্কপ্লিতম্বরপান্তথাভাবধ 

ব্দন্তি, “বাচাবন্তরণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম” ইতি শ্রুতেঃ। সর্বমেবেদৎ জগৎ 
যন্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম,“তশ্মিন্ লোকাঃ অ্রিতাঃ সর্ব” ইতি শ্রুতেঃ, ঘে জনাঃ তর্ত্র্গ বিছা তে জনাঃ, 
অমৃতা মুক্ত ভবস্তি, পক্রর্াবিদব্রদৈব ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ 1৩১॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

দ্ানাৎ কনকাৎ কুগলাদীনীব ভূতানি জাতানি। যতঃ তত্রৈব গ্রলযং মুদি ঘট ইব যাস্তি এতেন 
ব্দ্দণো জগৎকারণত্বমুক্রম। তথা চ শ্রুতিঃ_-“যতো! বা! ইমানি ভূতানি জায়ত্তে। যেন 
জাতানি জীবন্তি। যধ্প্রধস্ত্যতিশংবিশস্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসন্ব তদব্রক্ম ॥৮ ইতি ॥৩৭| অনামযং 

নিবে তম্ উদ্ভতং জগদ্াকাবেণ উদগতং মহদ্যশঃ পরং ব্যাঁপকম্ আকাশাদিভ্যোইপি মহদিত্যর্থঃ। 
বাচ ইতি বী তৃতীযার্থে। কবয়ঃ বিকারং বাচৈবান্তীতি বস্তি ন শ্বরূপেণান্তীত্যর্থঃ। তথা চ 
শ্তিঃ--“বাঁচারস্তণং বিকাবো নামধেয়”মিতি বাঁগালঘনত্বং বিকারস্থাহ যন্সিম্িদং জগতগ্রতিষিতং 
রজ্জামুরগবল্লীনং তদ্ষে বিদুন্তে অমৃতা মুক্তা ভবস্তি ॥৩১ --৩২| 

ইতি শ্রীমহাঁভাবতে উদ্যোগপর্ববণি নৈলক্ঠীয়ে ভাবতভাবদীপে চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যাবঃ 1৪৪8 

সেই ত্রন্ম জগতে আশ্রয, তিনি নিত্যমুক্ত, সেই ত্গ দৃশ্মান সমস্ত বন্ত, 
ভাহাব নাম বশ এবং তাহা হইতেই সমস্ত ভূত জন্সিযাছে, আবাব তাহাতেই লয় 
পাইতেছে 1৩০॥ 

জ্ঞানীরা বলেন--ত্রঙ্গ নির্বিকার, বিশাল, জগঞ্রূপে বিগ্বমান, যশ এবং বাকা- 
দাবা নামবপ তাহাব বিকার কল্পনা কৰা হয, আব এই সমগ্র জগৎ বাহার উপবে 
অবস্থান কবিতেছে, তাহাকে হাহাবা জানেন, তাহারা মুক্তি লাভ কবেন ॥৩ঠা 

(৩১) শ্লোক আাগাধোণ ন ধৃত | 



পর্ববণি পঞ্চচতারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৪৭৯ 

তদেতদহ্া সংস্থিতং ভাতি সর্ববং তদাত্ববিৎ পশ্যতি জ্ঞানযোগাৎ | 
তন্মিন্ জগৎ সর্ববমিদং প্রতিষ্ঠিতং য এতদ্িছুবযূতাস্তে ভবন্তি ॥৩২| 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈযাসিক্যামুদযোগপর্ববণি 
সনত্হুজাতে সনত্হজাতবাক্যে চতুশ্ত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০| 

স্াঠক১ 

পঞ্চচত্বারিংশোহ্ধ্যায়) | *%* 
- ইক্কহ- 

সনত্সুজাত উবাচ । 

শোকঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ কামে! মানঃ পরান্তা | 

ঈর্ধ্যা মোহো বিধিতসা চ কৃপাহসূয়া জুগুপ্ল,তা। 
দ্বাদশৈতে মহাদোষা মনুষ্য গ্রাণনাশনাঃ ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 
তদ্দিতি। ব্রহ্ষণি সংস্থিতম্, তত সর্ববং জগৎ, এতম্থ ব্রহ্মণঃ অহ! প্রকাশেন ভাঁতি, “তস্য 

ভাসা সর্বমিদং বিভাতি” “যেন কু্ধ্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ? ইতি শ্রুতেঃ। আত্মবিৎ ব্রশ্ষজ্ঞানী, 
জ্ঞানযোগাদেব ততদ্ত্র্ষ পশ্ঠতি ন পুনঃ কর্মযোগাৎ্, তেন চাজ্ছাননিবৃত্ভাবাৎ, “তমেব বিদিত্বা- 
ইতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিদ্যতেহ্যনাঁষ” ইতি শ্রুতে:। অন্তাৎ পূর্ব্বব্ৎ 1৩২। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতাচার্ধ্য-মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্রীহবিদীসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্ধ্যবিবচিতাষাং 
মহাঁভারতটীকায়াং ভারতকৌ মৃদরীস্মাখ্যাযামুদ্ুযোগপর্ববণি সনৎস্জাতে 

চতুশ্তত্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০| 
সত সি 

এতাবতা প্রবন্ধেন পরমপুরুযার্থলাভং প্রতি জ্বানন্য প্রধানসাধনতামভিধাঁষেদানীং যোগন্তাপি 
তথ্সাধনতামভিধাতুং জ্ানস্য যে দৌষগ্রণ! যোগহ্াপি ত এব দৌষগুণ! ইতি প্রদর্শনায পুনরপি 
তান্ দৌবানাহ-_-শোঁক ইতি । মানো গর্ধব:, পরানুম্ত ইব তন্ত ভাবঃ সা সাঁতিশষনিন্র/পবাযণ- 
তেত্যর্থঃ। বিধিৎদা অনবরতকাঁধ্যকবণেচ্ছা। কৃপাত্র উৎকটসেহ* জুগুপ্ন,তা পরনিন্দা । 
বটপাদোহ্ষং শ্লোকঃ ॥১1 

শপ পন 
সপ আল সত লং 

এই সমগ্র জগৎ ব্রন্মের উপবে রহিয়াছে এবং তাহার তেজেই প্রকাশ 

পাইতেছে। ব্রহ্মজ্জ লোক জ্ঞানের বলে ব্রন্ধকে দেখিতে পান। এই সমগ্র জগৎ 

সেই ব্রন্মের উপরেই অবস্থান করিতেছে ; ধাহারা এই ব্রহ্মকে জানেন, তাহাবা মুক্ত 
হইয়া যান” 1৩২। 

ক অয়্মধ্যাষ এবাচা্যেন ন ধৃতঃ। (১) * ঈরধ্যা মৌহো বিবিৎ্সা চ-_নি। 



৪৮০ মহাভারতে উদৃযোগ- 

একৈকমেতে রাজেন্্র। মনুষ্যান্ পযুপাসতে। 
যৈবাবিষ্টো নরঃ পাপং মুসংজ্ঞো ব্যবস্যতি 1২) 

স্পৃহ্যালুরুগ্রঃ পরুষে! বা ব্দান্যঃ ক্রোধং বিভ্রন্মনস! বৈ বিকথী। 
নৃশংসধন্্মাঃ ষড়িমে জনা বৈ প্রাপ্যাপ্যর্থং নোত সভাজয়ন্তে ॥৩॥ 

পল জে শে ৩ | ও: পা নিস তিন 

ভাবতকৌমুদী 
একৈকমিতি। হে রাজেন্দ্র। এতে শৌকাদযো মহাদোযাঃ একৈকং প্রত্যেকমেব, মহ্যান্। 

পযুর্পপাঁমতে অবলম্বন্তে। যৈবাবিষ্টো নবঃ মুঢনংজ্ঞো বিকৃতবুদ্ধিঃ মন্, প্যপং কর্ণ, বাবস্ততি 
কবোতি। অতএবৈতে হ্যা ইত্যাশযঃ ॥১ 

ম্পৃহেতি। ম্পৃহ্যালুঃ অতীবভোগাঁভিলাষশীলঃ, উগ্রঃ খলতধা ভীষণস্বভাবঃ, পরুযো 
রক্ষভাষী, বদান্্চাকুবাঁদী অতিশষেন পবাহুন্যকাঁবীতার্থ, “ব্দান্যো দানশোণডে শ্তাদদান্তশ্গার- 
বাদিনি” ইতি বিশ্বঃ, মনম! ভ্রোধং বিভ্রুৎ, বিকথ্ী আত্মাঞ্সীঘাকাবী , নৃশংসন্তেব ধর্ম! যেষাং তে 

তাদৃশাঃ, ইমে ব্ডজনাঃ, অর্থং সদ্গুর্বাদিকম, প্রাপ্যাপি, উত পাঁদপৃবণে, ন স্ভালযস্তে নাভি- 
নন্দস্তি। তদীদৃশা ন ভবেযুবিতি ভাব; ॥৩| 

ভাবতভাবদীপঃ 
সমাপ্তা জানপ্রধানা যোগোপস্জনা ব্রহ্ষাবিষ্ভা। ইদীনীং যোগপ্রধানাং জানোপসল্রনাং 

তাং বকুমধ্যায়ঘ্যমাবভ্যতে। যত্র পূর্ব্ং চিত্তবৃত্তিনিরৌধেন ত্বংপদার্থং জ্ঞাত্া পশ্চাদেদাস্ত- 
শ্রবণাদিনা তন্য ব্রহ্বত্ং নিশ্টীযতে লা আগা, যত্র তু শ্রবণার্দিনা পূর্বং পারোশ্যোণ গ্রতীচো 
ব্রদ্বভাবং নিশ্চিত্য পশ্চান্লিদিধ্যামনেন সঃ অপরোদ্ষী ক্রিষতে সা ছ্বিতীযা। ত্রমদ্বযেখপি 

কলৈক্যাৎ সাধনজাতমপ্যেককপমেবেতি দর্শযিতুং প্রগুক্তানেব হ্যান্ দৌধান্ উপাদেযান্ 
গুণাংশ্চ দর্শয়তি শোকঃ ক্রোধশ্চেত্যাদিনা। তত্র ক্রোধাদযঃ প্রাগব্যাখ্যাতা এব তথাহপি 

কচিৎ বিশেষো দৃতে স এব ব্যাখ্যাযতে। লোভঃ স্পৃহা, মোহঃ প্রজ্ঞাযা অভাব: | অত্রাপি 
লোভ ইতি পাঠেখপি স এবার্থঃ। লুভবিমোহন ইতি ধাব্র্থাহ্গমাৎ্। পরান্থতা নিদ্রা 
পরত্বমূ। ক্ৃপাত্র ল্লেহঃ ॥১7 পাঁপং পাপকলং কর্ণ ব্যবস্ততি আবভতে, মুঢগংজ: মৃঢবুদ্িঃ1২। 
উগ্রঃ নিদ্িযঃ। পরুষং রূক্ষব|কৃ, বদস্তো বছুভাষী, ন সভাক্জযস্তে পবং ন মানয়নি ॥৩ বহ- 
০ সপ 

সনংসুজাত বলিলেন-_“শোক, ক্রোধ, লোভ, কাম, গর্ধ্ব, অতিনিদ্রা, ঈর্ধ্যা। 

মোহ, অনবব্ত কার্ধ্য কবিবাঁব ইচ্ছা, উৎকট নেই, অনৃযা ও পবনিন্বাঁ_এই বারটা 
মহাদোষ মানুষেব প্রাণপর্যাস্ত নাশ কবিষা থাকে ॥১॥ 

বাচশ্রেষ্ঠ | এই দৌবগুলি এক একটা কবিষা জী আশ্রয় করে 
যে নকল দোষে আবিষ্ট হইয়! মানুষ বিকৃতবুদ্ধি হইযা পাপকাধ্য করে ॥২1 

অত্যন্ত ভোগাভিলাষী, উগ্রন্ঘভাব, বক্গভাষী, অত্যন্ত পনানুনযকাবাঃ মনে মনে 

ক্রোধী ও গর্ধ্বকারা, হৃশংসতুলাস্বভাব--এই ছধ জন লোক সদ্গরুপ্রভৃতি পাইয়া 

ভাহাদিগের আদর করে না 02 



পর্ববণি পঞ্চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৪৮১ 

৮ (ংভোগসংবিদধিষমোহতিমানী দত্বা বিকথ্মী কৃপণো ছূর্্বলম্চ। 
বহপ্রশংসী বনিতাদ্ধিট সদৈব সপ্তৈবোক্তাঃ পাঁপশীলা নৃশংসাঃ ॥8॥ 
ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ তপো! দমশ্চ অমাশুসর্ধ্যং হ্ীন্তিতিক্ষাহনসুয়া | 
দাঁনং শ্রুতঞ্ষেব ধৃতিঃ ক্ষমা চ মহাত্রত। ছাদশ ব্রাহ্মণন্তয ॥৫॥ 
যো! নৈতেভ্যঃ প্রচ্যবেদ্ছাদশভ্যঃ সর্ববামপীমাং পুথিবীং স শিষ্যাৎ ৷ 
ত্রিভিদ্বাভ্যামেকতো! বান্ধিতো৷ যো নান্ত স্বমস্তীতি চ বেদিতব্যমূ্ ॥৬। 

দ্রমস্ত্যাগৌহথাপ্রমাদ ইত্যেতেঘমৃতং স্থিতমৃ। 

এতানি ব্রন্গমুখ্যানাং ব্রা্মণানাং মনীধিণাম্ ॥৭॥ 

ভাবতবৌমুদী " 
সংভোগেতি। সংভোগসংবিদা। পবস্তীসংসর্গারদিগ্রতিজ্ঞঝা বিষমোহতিভযানকঃ, অতিমানী 

অত্যস্তগব্বা, দত্বা বিকথী আত্মষ্লীঘাকাবী, কপণে ব্যযকুঠঃ,দুর্ববলঃ পরগীভনপ্রবৃত্েছ শক্তিকঃ, 
বপ্রশংসী আত্মনৌহত্যন্তপ্রশংসাঁকাবী, বনিতাছিট সত্যা অপি স্বিষা বিদ্বেধী চ, এতে সপ্বৈব 
সর্বদৈব পাঁপশীলা নৃশংসা উক্তাঃ ॥৪॥ 

ছবাদশ গুণানাহ-_ধর্দ ইতি। ব্যাখ্যাতমিদৎ প্রাক্ (৪৪১ পৃষ্ঠে)। তত্র “যজ্ঞ দাঁনঞ্চ ধৃতিঃ 

শর ব্রভানি বৈ” ইতি পাঠ অত্র তু তান্যরূপ ইতি। বরতশবাসত পুসমারযমূ।৫। 
যইতি। অন্রাপি যথাকথঞ্চিৎ পাঁঠভেদ উয্লেষঃ। অস্ত হং কিকিদপি ্ বকীষং বত নাভীতি 

বেদিতব্যম্ ধর্শাগ্যর্থে সর্বত্যাগসন্তবাদিত্যাশয়ঃ ৬ 

ভাব্তভাবদীপঃ 

প্রশংসী আত্মন্থতিপবঃ ৪1 মহাব্রত৷ মহাত্রতানি। স্থপাং স্থলুগিতি স্থপোভাদেশশ্ছান্দসঃ 

1৫| নান্ত ম্বং ত্বীযং কিমপি নাস্তি, ধর্মাদিঘেকৈকন্সিন্নপি পক্ষপাঁতে সতি তওর্থং সর্ববং ত্যজতী- 

ত্যর্থঃ ॥৬| ব্রদ্মৈব মুখ্যং প্রীপ্যং যেঘাং তেষাম্॥৭॥ পবীবাদঃ পবদৌষকীর্নম্ত। সৎ 

_আব সংভোগপ্রতিজ্ঞানিবদ্ধন ভয়ঙ্করপ্রকৃতি, অত্যন্ত গবর্বা, দান কবিয়া আত্ম- 
শ্রাঘাকারী, কৃপণ, ছুষ্টশক্তি, অত্যন্ত 'আত্মপ্রপংসাঁকারী ও স্ত্রীবিদ্বেধী__-এই সাত জন 
লোককে সর্বদাই পাঁপশীল ও নৃশংস বল! হইয়াছে ॥81 

ধর্ম, সত্য, তপন্তা, ইন্জ্রিযদমন, পবশুভে অবিদ্বেষ, অকাধ্যকবণে লজ্জা, শীত- 
গ্রষ্যাদিঘন্ঘহিষুর্তা, পরদোষের আবিষ্ষীর না করা, দান, শান্্জ্ঞান, ধৈর্য ও ক্ষমা, 
এই বাবটা ত্রহ্মোপাসকেব মহাগুণ 1৫ 

ধিনি এই বাঁবটা গু৭ হইতে বিচ্যুত না হন, তিনি এই সমগ্র পৃথিবীই শীসন 
কবিতে পাবেন। আর যিনি এই বারটা গুণেব মধ্যে তিনটা, ছুইটী কিংবা একটা 
গুণসমদ্বিতও হন, তাহার স্বকীষ কিছু নাই বলিয়াই বুঝিতে হইবে ॥৬| 

(৬)"'"একতো বাঁধিতো যঃ-"বা বরা নি। ৃঁ 
উদ্যোগ-৬১ (১৪) 



৪৮২, মহাভাবতে উদ্যোগ 

সদ্বাহসদা' পবীবাদে! ত্রাহ্মণস্ ন শস্যতে। 
নরক প্রতিষ্ান্তে স্্যর্য এবং কুর্ববতে নরাঃ ॥৮॥ 
মদোহক্টাদশদোষঃ স্যাঁ পুরা যৌহত্র প্রকীনিতঃ। 
লোকদিইং প্রাতিকুল্যমভ্যসুয়া স্ব! বচঃ ॥৯1 
কামক্রোধে। পারতন্ত্যং পরিবাদোহথ পৈশুনমৃ। 
অর্থহানিবিবাদশ্চ মাতসর্ধ্যং প্রাণিগীড়নম্ ॥১০॥ 

ভাবতকৌমুদী 
পূর্ববোজতমেব মূক্েঃ প্রধানকারণত্রয়ং পুনবাহ--দম ইতি । এতেষাং প্রকাবাঃ পূরববতৈবাহ- 

সন্ধেযাঃ। ব্রক্ষৈব মুখ্মুদ্দেশ্ং যেষাং তেষাম, যনীষিণাঁং জ্ঞানিনাম্ ॥৭ 
পূর্বন্মাদভিনবমাহ-_সদ্দিতি। পরশ্য কাধ্য, সঘা অসঘা অস্ত, তত্র বরণ ব্রম্পরায়ণন, 

কর্তবি যী, পরীবাদে] নিন্দা, ন শশ্ততে। যেন হি যে নরাঃ, এবং পরপবীবাং কুর্ববতে, তে নর; 

নরক এব প্রতিষ্ঠা স্থিতির্ষেষাং তে তাদৃশীয সাঃ 1৮1 
যোগেহপি মস্ত বজ্জনার্থং তমাহ-_মদ ইতি। পুরা পূর্ব, যো মদো জ্ঞানে বজনীয়ত্যা 

প্রকীত্তিতঃ, অত্র যোগেইপি, অষ্টাদশদোষঃ স মদঃ শ্তাঘজ্নীয়ো ভবেৎ। কে তেই্াদশ 
দোষা ইত্যাহ_লোকেতি। লোকঘিট্ং চৌরধ্যাদি, গ্রাতিকুল্যং শত্রুতা, অভ্যনথয়া পরদোযাবি- 
ফারঃ, মৃযা! বচো মিথ্যাবাদিতা, কামঃ পরক্রিষামভিলাষঃ, ক্রোধঃ অপকারিণি চিত্তন্তোন্ে- 

ভার্তভাবদীপঃ 
যথার্থভূতমচ অসৎ আরোপিতম্।৮1 অপ্রকীত্তিত ইতি। দমবিরোধিন এব প্রাতিকৃল্যা" 
দয! মদদোষত্বেন হুচিতা অপি শূন্গগ্রাহিকঘা! প্রকর্ধেণ বিধিমুখেন ন গ্রোক্তা ইত্য্ঘঃ। 
লোকদেন্তং পারদার্্যাদি। প্রাতিকৃল্যং ধর্খাদৌ বিস্াচরণমূ। অভ্যসয়া গুণিযু, দোষারোপ; 
॥৯।॥ কাম; শ্যভিলাষঃ। পারতত্থং মন্যাদিবশত্বম। পৈশুনং রাজদ্ারাদৌ পরদোষসুচনমূ। 

ইন্দরিয়দমন, বিষয়ত্যাগ এবং জ্ঞানলাভেব ভন্ত প্রণিধান_এই তিনটা গুণের 

উপবেই মুক্তি নির্ভর করে। কাবণ, এই তিনটাই ব্রহ্মলবত্রার্থী জ্ঞানী ত্রন্মোপাসক- 
গণের প্রধান অবলম্বনীয ॥৭॥ 

পনের কার্য ভালই হউক বা! মন্দই হউক, তাহার নিন্দা কথা ব্রাঙ্ণেব পক্ষে 

প্রশস্ত নহে, সুতরাং যে সকল লোক পবেব নিন্দা করে, ভাহাদেব নরকেই স্থান 

হব ॥৮। 

ূর্ব্রে জ্ঞানের বিষয়ে যে নদ বলা! হুইযাছে, এই যোগেব বিষয়েও নেই 
অষ্টাদশদৌযযুক্ত মদ বর্জনীয় হইবে। অষ্টাদশ দোষ বথা-লোকছিষট (চৌর্- 

(৮)"নরকন্ত প্রতিষ্ঠা; হ্থাঃপি, 'নরকপ্রতিষ্ঠানতে বৈ হাঃ লাংপপুর্বাতে নাল 

বাবকানি। (৯) নদোহই্টাদশদোধঃ স শ্াৎ পুর! দোহপ্রবীত্তিতঃ | লোকডেদেবা ৭ 
বালি 
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ঈরধ্যা মোদোহতিবাদশ্চ সংজ্ঞানাশোহভ্যসুয়িতা | 
তম্মাৎ প্রাজ্জো ন মাগ্েত সদা হেতদ্বিগহিতম্ ॥১১] (বিশেষকম্) 

সৌহদে বৈ ষড়গুণা বেদিতব্যাঃ প্রিয়ে হ্যন্ত্যপ্রিয়ে চ ব্যথন্তে। 
্যাদাত্বনঃ স্থচিরং যাচতে যো ঘদাত্যযাচ্যমপি দেয়ং খলু স্তাৎ ॥১২॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
জনা, পারতত্ত্ং মগ্যাপ্থধীনতা, পবিবাদ: পবনিন্দা, পৈশুনং খলতা, অর্থহানি্াট্যদর্শনাদিনা 
ধননাশ:, বিবাদ: কলহঃ, মাৎসর্ধ্যং পবশুভে বিছেষঃ, প্রাণিপীড়নম্, ঈর্ধ্যা, যোদঃ কৌতুকাদিনা 

হ্ঝ, অতিবাদঃ গোৌববিতং জন প্রত্যত্যুক্তি:, সংজানাশঃ কর্তব্যমূঢচতা, নসভ্যস্থয়িতা আত্মনো 
দৌঁষাবিষ্বারশ্চ। তন্মাৎ প্রাজ্জো৷ যোগী, ন মানত মং ন কৃরয্যাৎ। হি যন্াৎ্, সদা জানাজ্ন- 

কালে যোগাভ্যানকালে চ, এতন্নত্তত্বং বিগহিতম্ ॥৯--১১1 

বন্জনার্থং সৌহাদধন্মীনাহ-_-সৌহদ ইতি । সৌদে মৈত্যাম, বড্গুণা ধর্মা বেদিতব্যাঃ। 
কে তে ইত্যাহ-_প্রিষ ইতি । প্রিষে স্হদো দর্শনাদো হত্ত্তি, অগ্রিষে তথদিচ্ছেদাদৌ চ ব্যথস্তে। 
ঘ আত্মুনঃ: বুষং শ্যাৎ, স চেদ্যাঁচ্যমপি স্থচিরং যাচতে, তদা তদ্দেয়ং স্তাৎ, দর্দাতি চ তৎ 1১২| 

ভারতভাবদীপঃ 
অর্থহানিঃ নটনর্তকবেশ্তাদিযু দণ্ডেন বা বিন্তনাশঃ| বিবাঁদো বৈরম্ 1১৭ মোঁদো হয: 
দর্পহেতুঃ। *্হষ্টো দৃপ্যতি” ইত্যাপস্তঘ্োক্ে: অতিবাঁদো নি্ধর্ধ্যাদং বচনম্। সংজানাশঃ 
কার্ধ্যাকার্য্যবিবেকবাহিতা/ম্। অভ্যন্থয়িতা নৈরম্তর্যেণ পরন্্রোহশীলতা। এত মদবত্বং 
বিগহিতং নিন্দিতং সঙ্ভিঃ। দা হীত্যাপৎকালেহপি নাশ্রষণীযমিতি হুচিতম্ 1১১ হুহদাং 
প্রিষে মতি হর্ষ; অপ্রিষে সতি ব্যথেতি তো সৌন্বাদগুণো, তৃভীয়মাহ-_্যাদিতি। ম্থৃহিত- 
মিতি পাঠে হ্থতরাং হিতম্ ইষ্ট পুঃ্টিকরমূ। দেয়ং দাতারম্। ভব্যগেয়েতিবৎ কর্তরি কৃত্যঃ | 
যো দীতারম্ অযাঁচ্যমপি পুত্র/দিকং মুখ্যং কন্মভূতং যাচতে স অভ্যথিতঃ প্রাথিতো দাতা তশ্মৈ 

ইঞ্টাদীন অর্হতি দ্াাতুমিতি শেষ: । . সার্ধঙ্গোকো বাক্যম্ ১২] চতুর্থমাহ-_ত্যক্তেতি। 

প্রভৃতি), শত্রুতা, পরেব দোষাবিষার, মিথ্যা বাক্য, কাম, ক্রোধ, মদ্ধপ্রভৃতির 
অধীনতা, পবনিন্দা, খলতা, ধননাশ, বিবাদ, পরশুভে বিদ্বেষ, প্রাণিগীড়ন, ঈর্ধ্যা, 
আমোদ, অত্যুক্তি, কর্তব্যমূঢ়তা৷ এবং নিজের দৌষাঁবিষ্কার ; অতএব প্রাজ্ঞ লোক 
মদ অবলম্বন করিবেন না। কাব্ণ, মন্ততা বর্ব্ধদাই নিন্দিত 1৯--১১1 

সৌহার্দেব ছয়টা ধর্ম আছে জানিবেন। যথা, প্রথম-_ প্রিয়প্রাপ্তিনিবন্ধন হর্ষ, 
দ্বিতীয় অপ্রিষপ্রাপ্তিনিবন্ধন ছুঃখ। যে লোরু নিজের সুহ্বং হয, সে লোক যদি 
অপ্রার্থনীর বন্তও প্রার্থনা কবে, তবে তাহাঁও দাতব্য হয় এবং দিয়াও থাকে ॥১২॥ 



ইফীন্ পুন্রান্ বিভবান্ স্বাংস্চ দাবান্ অভ্যধিতশ্চার্হতি শুদ্ধভাবঃ। 
ত্যক্তদ্রেব্যঃ সংবসেনেহ কামাদৃভূঙক্তে কর্মস্বাশিষং বাধতে চ ॥১৩॥ 

দ্রব্যবান্ গুণবানেবং ত্যাগী ভবতি সাত্বিকঃ। 
পঞ্চভূতানি পঞ্চভ্যো নিবর্তয়তি তাদৃশঃ ॥১৪। 
এতণু সমৃদ্ধমপযুদ্ধং তপো ভবতি কেবলমূ। 
সত্বাৎ প্রচ্যবমানানাং সঙ্কল্পেন সমাহিতমূ ॥১৫॥ 

(ভাবতকৌধুদী 
এতদেব ম্পষ্টযতি--ইষ্টানিতি। শুদ্ধতাবে! নির্মলচিত্ত: নুহ, অভ্র্থিতো যাঁচিত: সন্, 

ইষ্টান্ পুত্রান্, বিভবান্ ধনানি, স্বান্ দীবাংস্চ, দাতুমর্হতি। ত্যভন্্রব্যোহপি হুম, ন সংবষেৎ 
স্হদ্গৃহে তদীষদ্রবাবাযাঁশঙ্কযা ন তিষ্ঠেখ। কামাৎ হুঘ্বৎপীভানিবৃস্তাভিলাযাৎ, ইহ শ্বগৃহ এব 
ভূঙক্তে সর্বস্বদাতা হুৎ। বর্মন বাণিজ্যাদিযু আশিষম্ আত্মন আশাবিষয়ং লাভম্ঃ বাধতে 
হুহদর্থং নিবর্তয়তি চ। তেন চাসক্ত্যতিশয়াৎ সৌহ্দধর্্মা অপি বঙ্জনীযা ইত্যাশযঃ 1১৩ 

ননৃক্তং মুক্তিকারণীভূতং দমং কীদৃশো জনঃ কর্তরহতীত্যাহ-্রব্যবানিতি। য; খলু দ্রব্যবান্ 
ধনবান্ গৃহস্থঃ সন্গপি, এবং গুণবান্ ধর্মাদিমান্, ত্যাগী পূর্বক বিধত্যাগশালী, সাত্বিক: 
সত্বগুণপ্রধানশ্চ ভবতি, তাদুশো জন এব, পঞ্চভ্যঃ শবদিবিষষেভযঃ, পঞ্চভূতানি কর্ণাদীনি 
পঞচেন্দিয়াণি নিবর্তযতি দমং কর্ত-মর্হতীত্যর্থঃ 1১৪ 

ভাবতভাবদীপঃ 
ঘন্নৈ সর্বস্ব, দত্তং তশ্ত গৃহে কামাৎ ময়াহয়মুপক্ৃত ইতি বুদ্ধিতঃ ন সংবসেৎ। কাটি 
দনাদূতঃ বন্ সৌহারদিভঙ্গং কৃুর্ধ্যাদ্িতি ভাবঃ| পঞ্চমমাহ--ভূঙ্কে কর্দেতি। শবকর্দাজিত- 
মেব ধনং ভূঙ্কে ন তু মিতরাগজ্জিতম্, অন্রথ| কালেন হেলনাং প্রাপ্য সৌহবভঙ্গো মা 
ভূদিতি। যষ্টমাহ-_্বাশিষং বাঁধতে চ দবস্ত শ্রেযোহপি মিব্রহিভার্থং নাশযভীত্যর্থঃ। পাঠাণরে 
শ্বাসিতং স্বস্থানং রাজাদিকম্ আস্তেহন্দিন্লিতি বুৎ্পত্যা জেম্রমূ। দ্বাশিবমিতি পাঠে গ্বন্ 
আ সমন্তাৎ শিবং শ্রেস্করসিত্যর্ঘঃ 1১৩। ভ্রধাবান্ গৃহস্থঃ এবমূ উদ্তরীত্যা গণবান্ ত্যাগী 
দাতা সাত্বিকঃ সবপ্রধান্চ যো ভবতি তাদৃশঃ পুরুষ: পঞ্ভ্যঃ শব্াদিভ্য: পঞচহুভানি 
শ্রোত্রান্তাকারেণ পরিণতানি ইন্রিয়াণি নিবর্থমতি 1১৪॥ এতৎ স্ববিষয়েভ্য ইন্জিয়/ণাং 

কারণ, নির্লচিন্ত লোক প্রাথিত হইযা৷ প্রিযতস পুত্র, ধন, এমন কি নিজেব 

্ত্রীপর্ধযন্তগ দান কবিতে পাবে। ইহা তৃতীয়। ধন দাঁন করিযাঁও সুহ্বদের ধনবায 

হুইনে বলিযা তাহার গৃহে বান কবে না। ইহা চতুর্থ। ুদ্বদের ক্ষতি না হয" 

এই ইচ্জা আপন গৃহেই ভোক্তন করে। ইহা পঞ্চম। আর লল্মিলিত দ্কার্ণো 

নিকেব লহাও ত্যাগ করে। ইহা বষ্ঠ 1১৩ 
যে গৃহস্থ ধনবান্ হঈটবাও এইবপ €ণবান্, ত্যাগী ও সান্তিক হল, তাণিশ লোব ই 

গীচট! ইন্ডিয়কে পাচট। নিবঘ হইডে নিনুত্ত করিতে পারেন 1১৪1 
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যতো! যজ্জাঃ প্রবর্তন্তে সত্য স্তৈবাবরোধনঁ। 
মনসাহন্যস্ত ভবতি বাচান্থস্যাথ কর্ধণা ॥১৩| 

সন্বল্পনিদ্ধং পুরুষমসন্কল্লোহধিতিষ্ঠতি। 

্রাঙ্মণন্ত বিশেষেণ কিঞ্চান্যদপি মে শুধু ॥১৭॥ 
গজ চে 

নন্েতদিন্ডরিয়নিবর্তনবপতপসঃ কিং ফলমিত্যাহ--এতদিতি । সঙ্বল্নেন হরর্সস্থথভোগাভিপ্রাষেণ, 
সমাহিতং সম্পাঁদিতম, এতদিন্িষনিবর্তনরূপং তপঃ, সমৃদ্ধং বছলীভূতমপি সৎ, সত্বাৎ নিফামন্ত- 

রূপাধ্যবসাধাৎ, প্রচ্যবমানানাং ভ্রশ্ঠতাং অনানাম্, কেব্লম্, উর্ধং ব্রন্মলো কা দর্ঘস্থানপ্রীপকমেব 

ভবতি, ন পুন্মুক্তিসাধকমপীতি ভাবঃ 0১৫ 
কথং কেবলমূর্ধং ভবতীত্যাহ--ষভ ইতি। যতঃ স্যল্লাদেব হেতোঁঃ, সত্যন্ত বর্ধণে। ব্রদ্ধ- 

প্রাপ্তেবেব, অবরোধনাৎ হ্বর্গারিজনকতয়া বাধনান্, নানাবিধা! যক্ঞাঃ প্রবর্তত্তে। কীদৃশা 

' ইত্যাহ__মনসেত্যাদি। অন্তন্ত একন্ড মনসা ধ্যানরূপো যজ্ঞ, অন্তন্থ বাঁচা জপরূপো যজ্, 
অথাপরস্ত তু কর্ণ! অগনিহোত্রাগতনষ্ঠনেন যজ্জো৷ ভবতি। ব্রদবপ্রাপ্তাবসহ্ষল্পত্বমেব প্রযোজক- 
মিত্যাশযঃ ॥১৬। 

তর্দেবাহ--সঙ্কল্পেতি। অসম্বল্পঃ পবমাত্মা, সঙ্বল্সসিদ্ধং খ্বাতদ্রোণ সঙ্কল্পনিয়ামকমসহ্পমিত্যর্থ: 
পুকষমূ, অধিতিষ্ঠতি মুক্তয়ে আশ্রষতি, শ্ব্গার্িপ্রতিবন্ধাভাবাঁদিতি ভাঁবঃ। কি ব্রাঙ্মণন্ত সন্বন্ধ, 
বিশেষেগ অন্তদবপি মে শৃপু ১৭1 

ভারতভাবদীপঃ 

নিবর্থনং সমুদ্ধং পুষ্লমপি কেবলং তপ এব উর্ম্ উর্ধগতিপ্রদং ভবতি ন জ্ঞানবদদিহৈব কৃত- 
কত্যতামাপাঘযতীত্যর্থঃ। কেষাঁমিত্যত আহ-_সত্বাদিতি। যে সত্বাৎ ধৈর্ধযাৎ চ্যবস্তে 
তীব্রব্বোগ্যাভাবাৎ তেবাধ সঙল্পেন ত্রা্মলৌকিকান্ দিব্যান্, ভোগান্ ভোক্ষ্যে ইত্যেবংরূপেণ 
সমাহিতং' সংভূতং তপো৷ ভবতি, তেষামেবোর্ধগতির্বতীত্যর্ঘঃ ১৫1 যতঃ সম্ব্লাৎ যজ্াঃ 
্রবর্ধস্তে তন্তৈব সত্যন্ত। সঙ্গত বধাবণাৎ “লঙল্পাদেবান্ত পিতবঃ সমৃততিষঠস্তি* ইতি শ্রুতের্ধোগী 
ত্যসম্বল্পে! ভবতি। অন্তন্ত একন্ত যজ্ঞ; মনসৈব ভবতি সত্যসঙ্ল্লত্বাৎ। তথা হ্যপাখ্যায়তে 
অ্রিতো! নাম মুনির্র্ণুতা। কূপে পাতিতঃ সন্ তই্রৈব মনসা কৃৎশ্সং ঘজ্রং চকারেতি। এুত্রিতঃ 
কুপেইবহিতো৷ দেবান্ হবত উতষে” ইতি মন্তরর্ণাচচৈতদ্গম্যতে। অবহিতো ধ্যাধন্ হবতে 
আহ্বযতি উতষে যজ্ঞসম্তত্যৈ । অন্তস্ত মধ্যমন্ত বাঁচৈব ব্রদ্মষজ্ঞজপাদিনা যজ্ঞো ভবতি। 
অন্বস্ প্রীকৃতন্ত কর্দণা। আজ্যপশুপুরোডাশীষাদিপ্রধানষা ক্রিয়য়া 1১৬1 স্কল্েতি। সগ্তপব্রহ্ম- 

ভোগেব উদ্দেশে সম্পাদিত এই তপন্তা অধিক হইলেও, তাহা কামী লোকদের 
পক্ষে কেবল উদ্ধগতিই (ন্বর্গ ই) সম্পাঁদন কবে ॥১৫1 

কারণ কাঁমন! থাকিলে, ব্রন্মপ্রাপ্তিব ব্যাঘাত ঘটে এবং নানাবিধ যজ্ঞ হইতে 
থাকে। কাহাবও ধ্যানযজ্ঞ, কাহারও জপযজ্ঞ এবং কাহারও কর্মযজ্ঞ ১৩ 

(১৬) যতো যঙ্াঃ প্রবর্ধেন্ত--ব। বরা নি। 



৪৮৬ মহাভারতে উদৃযোগ- 

অধ্যাপয়েম্মহদেতদ্যশস্তং বাচো৷ বিকারাঃ কবযো বস্তি | 
অন্মিন্ যোগে সর্ববমিদং গ্রতিষ্ঠিতং যে তছ্িছরমৃতান্তে ভবন্তি ॥১৮॥ 
ন কর্ণা স্থুতেনৈব রাজন্! সত্যং জযেজ্ছুহ্যাদা যজেঘা। 
নৈতেন বাঁলোহমৃত্যুমভ্যেতি বাজন্ ! রতিগ্চাসৌ। ন লতত্যন্তকালে ॥১৯ 

ভারতকৌমুদী 
কিং শৃণোমীত্যাহ__নধ্যাঁপযেদিতি। ব্রান্মণঃ, যলো! বর্ম তথ্প্রাপ্তিজনকং যশত্তস। “তত 

নাম মহদ্যশ£” ইতি শ্রুতেঃ, এতম্মহ্দধ্যাত্মশাস্্রম, শিক্লানধ্যাপযেৎ। অপরাণি তু শান্রাণি 
বাচে৷ বিকারাঁঃ, ইতি কবযে!। জানিনো বদন্তি। অন্মিন্, যুজ্যন্তে জানিনোহন্সিনিতি যোগ; 
পরমাত্মা তশ্মিন, ইদং সর্ববং জগৎ প্রতিষিতম্, “তন্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব” ইতি শ্রুতেঃ, যে 
জনাঃ, তৎ পরমাত্বরূপং ব্র্ধ বিদুঃ, তে জনা, অমৃতা মুক্তা ভবস্তি, “তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্াু- 

মেতি নান্তাঃ পদ্থা! বিদ্ভতেহ্যনায” ইতি শ্রুতেঃ। কর্যোগাভ্য।ং জ্ঞানমেব গৰীয় ইত্যাশয়ঃ 1১ 

্র্লাভে জ্ঞানশ্তৈব সাক্ষাৎকাবণত্বমাহ-নেতি। হে র্বাজন্। বালঃ অজ্ঞানী জন; 
হুকুতেনৈব সু সম্পাদিতেনৈব, কর্শণা দানাদিনা, সত্যং ব্র্দ, ন জযেৎ ন লভেত। বি 
জুহুয়াদ্বা যজেছা, এতেন হোমেন যাঁগেন বাপি, অমৃত্যুং মুক্তিং ন অভ্যেতি ন প্রাগ্রোতি 

ভাবতভাবদীপঃ 
বেদনাৎ সত্যসল্পং পুরুবম্ অসহল্পশ্চিদাক্াধিতিষ্ঠতি ভূত্যমিব বাজা। নম অতএব 

চানন্াধিপতিরিতি বিদুষ: সত্যসহবল্পত্বাদেব অনন্তাধিপতিত্বং কথং ক্যুত্রিতম্? ইশ্বরাভ্তরাতি- 

প্রায়েণেতি গৃহাণ* তথা চ শ্রুতিঃ-“তন্ত হ ন দেবাশ্চ নাভৃত্যা ঈশত আত্মা হ্যোংম 
ভবতি” ইতি দ্েবাশ্চ ন দেবা অপি হু প্রনিদ্ধম, তন্ত ব্রদ্মবিদঃ অভূত্যে অনৈশবর্থায় ন 

ঈশতে ন্ সম্র্থা ভবস্তি। তত্র হেতুঃ_-আত্মা হীতি ১ ইতি শ্রত্যর্ঘঃ। কিঞ অন্যদপি মে 

মন্তঃ শূতু। তদেবাহ-্রাদ্ষণন্ত নিগপরগ্গাবিদঃ সঙ্ষপ্লবিশেষেণ অসফল্লোইধিতিষ্ঠতি। 
সগুণোপাসকাপেক্ষয়া নিগুপবিদ্ধি সত্যসনবল্লতা দিকমতিশয়েনাবি9ভরবতীভার্থঃ ॥১৭ এত: 
ঘোগশান্্রম্ অধ্যাপয়ে শি্াান্ গ্রাহয়েৎ যতঃ যশন্তং যপষে ব্রঙ্গণে তত্প্রাধ্যে হিতদ। 
ইতোহন্তৎ শাগ্তং বাঁচোবিকারা এব, এতচ্চ কবয়ো বাস্তি। যোগে যোগিনি তদধীনং 

সর্ববমিত্যর্ঘঃ। যে তৎ তং যোগং বিছুঃ। শেষং স্পষ্টম্ 1১৮1 কর্খণা সত্যং হব ন জদেখন 

প্রারুয়াৎ যৎ জহুঘাৎ যৎ যজেছা| এতেন হোম্যাগাত্মকেন কর্শণা বালঃ অবিদ্বান্ অনৃহ্াং 
চডি178555675875457567575818157846785555 

আর বঙ্কল্পবিহীন পবমাত্ম! নমবপনশুন্য লোককে আশ্রয় করেন। রাগে। 

ব্রা্গণেব পক্ষে বিশেষভাবে আবও কিছু আমার নিকট শ্রবণ করুন 1১৭1 

জানীব। বলেন- ত্রাণ, ত্রপ্রান্তিসাধক-_ এই প্রশস্ত 'অধ্যাস্বণান্্র শিয্যাদিগকে 

অধ্যঘন করাবেন । কারণ, অপৰ শান্তর সকল কেবল বাক্যে বিধাবগান্। এই 

্রক্ষের উপরে সমগ্র গং বহিয়াছে ; বাহার! ভাহাকে ভানেন, ভাহারা সুজি গাছ 

করেন 7১৮ 

০০০০ 



পর্ব্বণি পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। ও ৪৮৭ 

তুষ্ণীমেক উপাসীত চেষ্টেত মনসাপি ন। 
তথা সংস্ততিনিন্দাভ্যাং শ্রীতিরোষে৷ বিবর্জয়েহ ॥২০॥ 
আব্রৈব তিন্ ক্ষত্রিয়! ব্রহ্মাবিশতি পশ্যতি। 
বেদেষু চানুপুর্বেব্যণ এতদিন! ব্রবীমি তে ॥২১॥ 

ইতি ্রীমহীভারতে শতসাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্ববণি 
সনত্মুজাতে সনত্ম্জাতবাক্যে পঞ্চচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ 

পপ ভড শপ পা? পর উর আব ৪৫ আর জা উজ 

বালঃ। অপি চ হে রাজন] অসৌ! বালঃ, অন্তকালে রতিমানন্দঞ্চ, ন লভতি ন লভতে, 
মৃত্যুযাতনাধাঃ শ্বাভাবিকত্বাৎ। অতো ব্রহ্ষলাভে জ্ঞানমেবৈক; পন্থাঃ “তমেব বিদিত্বাতিদৃত্যু- 
মেতি নান্তঃ পন্থা! বিদ্যতেহয়নায় * ইতি শ্রতেবিতি ভীবঃ ॥১৭| 

নম্থু তজজ্ঞানং কথং লতেতেত্যাহ-_ভুফীমিতি | ব্রন্মোপাসক এক একাকী লন্, তৃষ্বীং 
নীরবং সর্বেন্র্রিষব্যাপাঁবরহিতং যথা স্যাত্থা, ব্রহ্ম উপাসীত কিন্তু মনসাপি ন চেষ্টেত বিষযান্তরং 
ন চিন্তযেৎ। তথা সংস্ততিঃ প্রশংসা চ নিন্দা চ তাভ্যাং প্রীতিবোধোঁ বিবঞ্ঞষেত, প্রশংসয়া 
শ্রীতিং নিন্দষ! চ রোষং ন কুর্যযাদিত্যর্থ; 1২০1 

জানন্ত ফলমাহ--অত্রেতি। হে ব্হিন্! ক্ষত্রিয়! স্বান্থভবেনৈব এতত্তে ব্রবীমি যৎঃ 
করমবর্ষপ্রতিপাঁদকেযু বেদেষু আহুপূর্ব্যেণ চ ক্রমিকজ্ঞানেনৈব, অত্র তত্জ্ঞানে তিষন্সেৰ জন, 

ভারতভাবদীপঃ 
মোক্ষং ন জয়তি ন প্রাপ্মোতি রতিম্ আননং লভতি লভতে 1১৯ তুফীমিত্যর্দো! ব্যাখ্যাতঃ | 
সত্য! গ্রীতিং নিন্য়া রোষঞ্চ বর্জয়েৎ 1২৭ অত্রেতি। হে ক্ষত্রিয়! বেদেমু পূর্বোক্ত- 
দৃষ্টিভিদেষু আন্ুপূর্ব্যেণ আরোপব্যামিশ্রাপবাদক্রমেণ তিষ্ঠন্ অ্্ৈব ব্রহ্ম পশ্যতি আঁবিশতি, 
তাদাত্মা্। মহাকাশঘটাকাশন্াযেন উপাঁধিবিলয়াৎ প্রাপ্পোতি, তক্মানদষ্টার্থানস্তফলা চ ব্রহ্ম" 
বিষ্তা দৃষ্ার্থাৎ বিনাশিফলাৎ কর্ধণঃ শ্রেয়সীতি ভ্ঞাত্বা৷ জ্ঞানার্থমেব যতেতেতি তে তুভ্যং 
ব্রবীমি 1২১। 

ইতি শ্রীমহাঁভীরতে উদ্ঘৌগপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাব্দীপে পঞ্চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ 16৫। 

রাজা! অজ্ঞানী লোক সমীচীনভাবে কর্ম সম্পাদন করিয়াও তাহা ঘবাবাই 
ব্রহ্ধ লাভ করিতে পাঁরে না; কিংবা হৌমই করুক বা যাঁগই করুক, তাহা দ্বারাও 
মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। আর, রাজা ! এ অজ্ঞানী লোক অস্তিমকালেও 
আনন্দ অনুভব করে না ॥১৯) 

অতএব 'মুযুক্ষু লোক একাকী খাঁকিয়া সকল ইন্দ্িয়েব ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া! 
্রহ্মের উপাঁসনা- করিবে 3 কিন্তু মনদ্বাবাও অন্য বিষয় ভাঁবিবে না ; আর আন্তের 
প্রশংসাদ্বাবাও সন্তষ্ট হইবে না, ব৷ নিন্দাদ্বারাও জুদ্ধ হইবে না ॥২০| 



বট্চত্বারিংশৌহধ্যায়ও। 
তিল 

সনতস্জাত উবাঁচ। 

যভচ্ছুক্রং মহজ্ড্যোতিরীপ্যমানং মহদ্ষশঃ | 
তদৈ দেবা উপাসতে তন্মাৎ, ূর্ধ্যো বিবাজতে ॥১ 

ভাবতকৌমুদী 
প্রাগপ্রদ্ধ পশ্ঠতি পরঞাবিশতি। অতঃ কর্শফলমদৃষ্টম, ভ্ঞ/নফলঞ্চ দৃষ্টমিতি কর্ণতো জনমের 
গরীয় ইত্যাশয়ঃ [২১৫ 

ইতি মহামহোপাধ্যাধ-ভাঁবতাঁচার্ধা-মহাকবি-পদ্মভূষণ-ীহরিদী সসিদ্ধান্তবাগীশতট্রাচার্ধ্যবিবচিতায়াং 
মহাভাবতটাকায়াং ভাঁবতকৌমুদ্বীসমাখ্যায়ামুদ্যোগপর্ববণি মনত্মুজাতে 

পঞ্চচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ 
সাতশ 

নচ্চ “ত্রক্গ/বিশাতি পশ্াতি” ইত্যুক্তন্য ব্রদ্দণত্তাবদক্তিত্বে কিং প্রমাণমিত্যাহ--যদিতি | ধৎ। 
তত, “তং বিছা।চ্ছুত্রমমৃতম” ইত্যাদিঅ'তিপ্রসিদ্বম শুত্রং বীর্ধযমিব জগভাং কারণম্, “যতো বা 

ইমানি ভূভানি জাযন্তে” ইতি শ্রতে: | কার্ধযং জগৎ কারণমপেক্ষতে, তদেব তদ্দিতি ভাবঃ। 
মহজ্দ্যোতিস্তেজঃ, “জো তিযাঁং জ্যোতিরেকম্* ইতি শ্রতেঃ। অতএব দীপ্যমানং প্রবাশমানমূ। 
মহৎ সর্বাধিকবিশালম্, “মহতো মহীয়ন্* ইতি শ্রতেঃ। শো! নাম, “তন্ত নাম নহদ্যশঃ+ ইতি 
শ্রতে:। দেবা ইন্দ্াদয়ঃ তছৈ তদেব বদ্ধ উপাসতে, “তদ্দেবা! জ্যোতিঘাং জ্োতিরাযুহ্োপাসতে" 
হন্বভন্্” ইতি শ্রতেঃ। তন্াৎ তন্ত ব্রঙ্গণঃ গ্রভাবাদেৰ সর্য্যো ঘিবাজতে প্রকাশতে, “যেন শুর্ঘ" 
স্তপতি তেসেদ্বঃ” ইতি শ্রোতেঃ 1১॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
পূরববাধ্যাযান্তে মনসাপি ন চেষ্টেতেত্যুক্তম্, তত্র মনসশ্টেষ্টারাহিত্যে ঘতি মহতা ত্র 

চধ্যাদিযদ্বেন শূন্যশেষতৈব সাধিতা ভবভীভ্যাশদ্্য খুম্বদেব নিধ্পিকং শূহ্যভাব্ঠাপি প্রধা' 
শকং সদ্দরপং ত্রদ্দ প্রত্যগভিন্নত্বেন জেঘমন্তীত্যন্মিনর্ঘে মন্্রাহ্দাহরতি যোগিগ্রতাঙ্দঞ পুনঃ 
পুনঃ প্রমাণত্বেনোপন্তস্থাতি যৎ ভচছুক্রণিত্যাদিনাহিধ্যাষেন। যত তচ্ছুকরং বীছমিব বীচং 

বিদ্বান্ ক্ষত্রিয়! আনি আপনাকে নিজেব অন্তভবদ্বাবাই এই কথা বলিতেভি 

বে, মুমুদ্ু লোক করা ও ব্রন্মপ্রতিপাঁদক বেদে ক্রমিক জ্ঞান লাভ করিয়া, এ 

তন্বজ্ঞানের উপবে থাকিযা প্রথমে ত্রন্ম দর্শন করে, ভাহান পর তাহাতে লঘ পাইফ। 

যাব” ॥১১॥ 
সাপ 

সনৎনুভ্তাত বলিলেন-_-“সেই ঘিনি শুক্রনদূশ,। মহাতেজ। প্রকাশদান € 

সর্ববাপেক্ষা বৃহৎ এল যাঁভান নাম-ঘশ? ইন্প্রডৃতি দেবতারাগ গাহারই 

উপালন! করেন এবং স্বরাও হার অন্নগ্রহে প্রকাশ পাঠহেছেন 1১1 



বট্চত্বারিংশো হধ্যায়ঃ । ৪৮৯ 

যোগিনস্তং প্রপশ্যান্তি ভগবন্তং সনাতনমূ। 
শুক্রাদ্ত্রন্ম গ্রভবত ব্রহ্ম গুক্রেণ বর্ধতে ॥২॥ 
তচ্ছুক্রং জ্যোতিষাং মধ্যেহতপ্তং তপতি তাপনম্। 

যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥৩॥ 

ভাব্তকৌমুদী 

অথ তাস্তিত্বে শ্রতান্সারি শান্ং প্রমাণভূপস্থাপিতং সর্বপ্রমাণজ্োষঠং প্রত্যক্ষ, কিং 
নাস্তীত্যাহ--যোগিন ইতি। যোগিনঃ, ভগবন্তং সর্বাতিশাযিমাহাআ্মশীলিনম্, সনাতনং নিত্যঞ্চ, 
ত. পবমাত্মানং প্রপশ্যান্তি ৷ ন্মদাদীনাং যৌগিনাং প্রত্যক্ষমপি তদস্তিত্বে প্রমাণমিত্যাশযঃ | উজ্তং 
শুক্রসাদৃশ্ঠমূপপাদয়িতুমাহ-_শুক্রাদিতি। ব্রহ্ম বৃহত্বাছিরাট্, শুক্রাৎ শুভ্রসৃশাত্তন্মাৎ পরব্রহ্মণ:, 

প্রতবতি উৎপদ্ধতে, পিতুবিব পুন্রঃ, “ততে। বিবাঁডজাযত” ইতি মন্তরর্ণাৎ। কিঞ্। তথবিরাভাখ্যং 
বর্ষ, শ্তত্রেণ শুক্রদদূশেন তেন পবক্রদ্গণৈব, বর্দাতে, পুত্র ইব পিত্রা ॥২ 

পবত্রহ্ষণঃ প্রভাবমাহ-_তদিতি। শুক্রং শুক্রসদুশমপি তৎ পবব্র্ধ, জজ্যাতিষাং বাহাঁনাং 

চ্ক্্যাদীনম্ আস্তরাণাঁঞ্চ বৃদ্ধাদীনাং তেজসাং মধ্যে, অতপ্তং সর্ববীতিশাষিত্বাদন্যেন কেনাঁপি 
অন্রাসিতম্১ তাপনঞ্চ ন্বযমগ্ন্যাদীনাং ভ্রাসকঞ্চ সৎ, তপতি তাপং প্রকাঁশং দত্তে, “ভথাদস্াপ্নি- 
স্তপতি ভযাত্পতি স্্যঃ ৷ ভতাদিন্শ্চ বাসুশ্ মৃত্যু্ধাবতি পঞ্চমঃ|৮ ইতি শ্রতেঃ। পবমাপ্তানাং 
যোগিনাং প্রত্ক্ষত্থাতিত্রটিমানং সুচষিতুং পুনবাহ-_যোগিন ইতি। এবমন্যত্রাপি জ্েম্ ৩ 

ভাব্তভাবদীপঃ 
বিশ্বোৎপত্যাদিমূলকীরণং পর্বচেষ্টাগ্রবর্তকম আনন্দরূপমূ। মহৎ বৃত্তিবপোপাধিশূল্তম্। 

জ্যোতিজ্প্রিমাত্রম। দীপ্যমানং ক্র্ধ্যাদিকপেণ। মহদ্যশোনামকম। তদেব দেবা 
ইন্দ্িধাণি উপাঁমতে অনুসবস্তি। তত্মাদে মূলকাঁবণাঁৎ হর্ধ্যে৷ জগত্প্রসবধন্না মাযোপাধি- 
রীশ্ববো বিবাজতে । তথা চ শ্রতযঃ-_“আনন্দাদ্যেব খঘিমানি ভূতানি জায়স্তে। আনন্দেন 
জাতানি জীবস্তি। আঁনন্দং প্রষস্ত্যভিসংবিশস্তি” ইতি । “কো! হোবান্াৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। 
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ। যেন হুধ্যস্তপতি তেজসেম্কঃ। ন তম্তেশে কশ্চন তন্ত 

নাম মহদ্যশঃ॥ ন প্রীণেন নাপানেন মত্যো। জীবতি কশ্চন। ইতবেণ তু জীবস্তি যন্মিন্নেতা- 
বুপাশ্রিতৌ। প্রাণন্ত গ্রাণমূত চক্ষুবশ্চ্ছ:” ইত্যাদষঃ। তং পবমাত্মানং যৌগিনঃ চিত্ৃত্তি- 
নিরোধেন ভগবস্তৎ সর্বৈর্ব্ধযবস্তং সন্প্রজ্ঞাতে, অস্প্রজ্ঞাতে তু ননাঁতনম্ অথটৈকরসং পশ্- 

- স্তীতি সর্বত্র জেয়ম। যোগেনৈব তং পবমাত্মানং পশ্ঠেন্ান্তথ! ৷ যথাহ দক্ষ*৮_“্যলংবেছাং 
হি তব্রন্ধ কুমাবী স্তীন্খং ঘথা। অযোগী নৈব জাঁনাঁতি ভাত্যন্ধো হি যথা ঘটম্॥” ইতি ॥১॥ 
অশ্তৈব মন্বহ্ত বিববণার্থ। উত্তবে মন্ত্র; শুক্রাৎ আনন্দাৎ তং প্রীপ্যেত্্থঃ। ত্রদ্ধ জগতো 
বুংহকৎ পরমব্যোমাখ্যম্ অব্যাকৃতং বা বন্ত সদপি চৈতম্থাপ্রতিবিদ্বং প্রাপ্য প্রভবতি জগজ্জন্সাদি 

যোশীব! মহামা হাত্্যশীলী ও নিত্য সেই পবত্রন্মাকে দর্শন কবিয়৷ থাকেন । আর 

বিবাট্গুকষ সেই পবব্রন্ম হইতে জন্মিয়াছেন এবং ভীহার অন্ুগ্রহেই বৃদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন ॥২॥ 

উদ্যৌগ-৬২ (১৪) 



৪৯০ মহাভারতে উদ্যোগ্- 

আপোহ্থ অস্ত্যঃ সলিলস্ত মধ্যে উভে৷ দেবো শিশ্রিয়াতেহস্তরিক্ষে। 
অতন্দ্রিঃ সবিতুধিবস্বানুতৌ৷ বিভ্তি পৃথিবীং দিবঞ্চ। 
যোগিন্তং প্রপশ্যান্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥8॥ 

ভাবতকৌমুদী 
“তম্মাদত্রত্ম প্রভবতি” ইত্যনেন বিরাজঃ স্যটিমভিধায়েদীনীং জগৎহ্ষ্টিগ্রক্রিয়াং তদবন্থান- 

প্রকারং জগদ্ধারণঞ্চাভিত্তে। আপ ইতি। প্রথমমাপঃ হুম্ম্াণি পঞ্চ ভূতানি তম্ম দর্বণো- 
ইজায়ন্ত , অথানস্তরম্ তাভাঃ অদ্যো জাতম্ত সলিলশ্ত পাঞ্চভোৌতিকদেহশ্ত মধো, অন্তরিক্ষে 
হয়াকাশে, উভো দেবো োতমানো! জীবেশ্বরো, শিশরিয়াতে স্থিতিমবলঘিতবন্তো | কিন্ত 
জীবেশ্বরযোবপি বুযুগ্তিগ্রলযয়োস্তন্্াস্তি, পবমাত্মা তু নিত্যমেবাতজ্রিতঃ, সবিতুঃ ্াস্তাপি, 
বিবন্থান্ প্রকাশকতয়! ক্্যস্বরূপশ্চ, স পৃথিবী, দিবঞ্চ এতাবুভাবপি পদার্থে, বিভন্তি 
ধারয়তি। অভ্রৈতৎসর্ববমবধেষম্__“অপ এব সমজ্জাঁদো তান বীজমবান্থজৎ” ইতি মনৃজেঃ 
গ্রথমং জলমষ্টস্তশ্ৈব প্রাধাঁন্তাদপ পববপ্রয়োগঃ ; স্মুলপাঞ্চতৌতিকদেহস্ত দুক্পঞ্চভুতোপাদানক- 
বাত চাপশবন্ত হক্মপঞ্চভৃতরপতেনোপলক্ষণত্বমূ। মলিলস্ত মধ্যেহস্তরিক্ষে ইত্যেতেষাং 
পদদীনাং তাৎপর্ধ্যাৎ স্ুলদেহ এব সলিলপদস্তার্ঘঃ। “অনুষ্টমান্রঃ পুরুষ্ঃ সদা জনানাং হৃদয়ে 

সন্িবিষ্টঃ, ইতি শ্রতের্দেবো জীবঃ, ছ্িবচনাগিয়স্তেশবরশ্চগ্রাহঃ। “তন্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ধে" 

ইতি শ্রুতেশ্চ পবমাত্বনো! জগদ্ধাবণম্। “ইখং কিলান্তাঙ্থপি মিঙ্িতান্থ বাস্তি জাতিথিদমেব 
নাম” ইতি ছ্ছান্দসিকোজেরিদমূপজাতির্নাম চ্ছন্দঃ। বট্পাদশ্চ শ্লেটকঃ। এবসন্ত্রাপীতি 
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ভারতভাবদীপঃ 
' কার্যে সমর্থং ভবতি তেনৈব চ বর্ধতে। অতস্তচ্ছুক্রং জ্যোতিষাং কূ্ধ্যার্দীনাং মধ্োহন্তঃ 

স্বিত্বা তপতি প্রকাশতে। তথা চ গীতা-_“যদাদিত্যগতং তেজো জগন্তানয়তেহখিলম্। 
য্ন্্রমসি যচ্চাৌ তত্রেজো! বিদ্ধি মামকম্” ইতি। অতণ্তস্ অন্টেনাগ্রকাশিতং শবযং 
জ্যোতিরিত্যর্ঘঃ। তাপনং হর্ধ্যাীনামপি ভয়গ্রদমূ। “ভীবাম্মাাতঃ পবতে ভীষোর্দেতি নুর্ঘাঃ 
তীষাম্মাদগিশ্ে্্শ্চ মৃত্ার্ধাবতি পঞ্চমঃ» ইতি শ্রতেঃ॥২--৩॥ অপ ইতি। “ঘলিলগ্ত পলিলমিব 
মলিলম্ একরসং ব্রন্ধ সলিল একো! রষ্টাদ্বৈতো৷ ভবতী”তি শ্রতিগ্রধি্বং তন্ত মধ্যে স্থিতাত্যো 
হস্ত; অবুপলক্ষিতেতযঃ পঞ্চমহাভূতেভ্যঃ সকাশাদুৎপন্নাঃ অপঃ পাঁঞচভৌতিকং দেহম্ অন্ত- 
রিক্ষে হায়াকাশে শিশ্রিয়াতে শ্রয়ত, কো উভো৷ দেবো চিন্রপদ্দেন ্োতমানো৷ জীবেশরো 

প্িগ্রলযয়োঃ ত্রমেণ তন্দ্রাবস্তো, তাভ্যামন্যঃ অভক্দিতঃ নির্দায লবিতুঃ জগৎকারণন্ত 
বিবন্বান্ বস আচ্ছাদনে বন্বান্ আচ্ছাদনবান্ তদিপবীতো বিবন্থান্ অপরিচ্ছিনসংবিজরগঃ 

সেই পৰব্হ্ম চন্দরুধ্যপ্রভৃতি বাহিক তেজ এবং বুদ্ধিগ্রভৃতি আন্তরিক তে্ের 

মধ্যে নিকদ্বেগে থাঁকিয়। চন্দ্র ও সুরধ্যপ্রভৃতির ভয় উৎপাঁদন করতঃ প্রকাশ 

পাইতেছেন। যোগীরা মহামাহাত্ব্যশীলী ও নিত্য সেই পরব্রক্মকে দর্শন করিযা! 

থাকেন ॥৩| 
1558 রিযিক রিতার তেরাররা তারের 

(৪) আপৌহথাস্তাঃ...আদত্রীচীঃ সবিষুচীর্বসানৌ উতৌ বিভত্তি--ইত্যাচারধ্যুভঃ পাঠঃ। 



পর্ববণি বট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। ৪৯১ 

উভে৷ চ দেবে পৃথিবীং দিবঞ্চ দিশঃ শুক্রো৷ ভূবনং বিভণ্ভি। 
তম্মান্দিশঃ সরিতশ্চ অবস্তি তম্মা, সমুদ্র! বিহিত মহাস্তঃ | 

যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥৫।॥ 

চক্রে বসত তিষঠন্তোহপ্রবস্যাব্যয়কন্ধণঃ | 
কেতৃমন্তং বহস্ত্যশ্বাস্তং দিব্যমজরং দিবি । 

যোগিনস্তং প্রপশ্থন্তি ভগবস্তং সনাতনম্ ॥৬॥ 

চি ভাঁবতকৌমুদী 
উক্তমেবার্থ, কিঞ্িদধিশেষপ্রতিপাঁদনায় পুনরাহ-_উভাবিতি। শুক্রো জগঘীজভূতঃ স 

পরমাত্মা, তাঁবুভৌ৷ চ দেবৌ জীবেশ্বরো, পৃথিবীং দিবং দিশশ্চ ইত্যাদিকং সর্বষেৰ ভুবনং 
বিভত্বি, “্তন্মিন লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব” ইতি শ্রুতেঃ। জীবেশ্বরযোরপাভিননত্বেহপি খ্বাব়- 
বয়োহত্তযোর্দেহান্তের তযোর্জীবেশ্ববযোব্র্ণো! ধারণমূ। তম্মান্্রণ:, দিশঃ নরিতণ্চ, শ্রবস্তি 
উৎপদ্ধ প্রবহস্তি ; কিধ। ত্মাদেব ব্রদ্ধণঃ, মহা্তঃ সমুদ্রাঃ। তেনৈব বিহিতাঃ, “ঝতঞ্চ সত্য- 

ধাভিধ্যাত্ুপসোহ্ধ্জায়ত ততো রাত্যজাষত ততঃ সমুদ্রেহিরণবঃ” ইত্যাদিতে: ॥৫1 

ভাবতভাবদীপঃ 
সন্ততম্দিতানভ্তমিতগ্রকাঁশঃ সর্ববাধিষ্ঠানভূতঃ ঃ উভে৷ জীবেশখবো পৃথিবীং দিব্চ বিভর্তি। 
আঁসত্রীচীঃ সবিষ-চীর্বদীনাবিতি পাঠে সঃ শুত্রসংজ্ঞঃ শুদ্ধ আতআ!। কীদৃশে! উতো দেবো 
সততীচীঃ বিষচীশ্চ আবসানৌ দিশঃ উপদিশশ্চ 'পটবনধদাঁনৌ! দিগস্তপরয্যস্ত, বিভতীর্ণাবিত্যর্থ)। 
ব্যবহিতাশ্চেতি ছান্দসং ক্রিযৌপনর্গোর্ধ্যবধানম, শেষং প্রাগ.বরদদেব ॥৪॥ এতদেবাহ--উভা- 

বিতি। দেবো জীবেশ্বরৌ পৃথিব্যাদিকং তৃবনং ব্রদ্ধাণডং শুক্কো বিভত্তি। তন্মাৎ সর্ববোথ- 
পত্তিমাহ--তম্মাদিতি । মহাঁন্ ছুরধিগমৌহস্তো যেষাং তে মহাস্তাঃ সমুদ্রাঃ, “কামাঃ কাঁমং 

মুদ্রমাবিশ” ইতি মন্ত্রলিঙ্গাৎ1৫॥ চক্রে ইতি। রথহ্য শবীরশ্ত। “বথঃ শ্ন্নদেহয়োঃ, 

পর্র্ধ হইতে প্রথমে বৃক্ষ পঞ্চ ভূত জন্মিয়াছিল ; তাহার পৰে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত 
হইতে স্ুলদেহ উৎপন্ন হইয়াছিল ; সেই দ্ছুলদেহের মধ্যে হৃদয়াকাঁশে জীব ও ঈশ্বর 
অবস্থান করিয়াছিলেন। জীবেরও সুষুণ্তিমময়ে এবং ঈশ্বরেবও প্রলয়কালে তন্দ্রা 
থাকে; কিন্তু পরব্রন্মের কখনও তন্দ্রা থাকে না এবং তিমি নূর্যের ও স্ু্য ; 

নেই পরত্রহ্মই পৃথিবী ও আকাশ ধারণ কবিয়া বহিয়াছেন। যোগীরা মহামাহাত্থ- 
শালী ও নিত্য সেই পবব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥81 

জগতেব বীজন্বরূপ পরব্রহ্ম_জীব, ঈশ্বব, পৃথিবী, আকাশ ও দিক্ ইত্যাদি 
সমগ্র জগংটাকেই ধারণ করিতেছেন এবং দিক্ ও নদী সকল ভীহা হইতে উৎপন্ন 
হইয়া প্রকাঁশ পাইতেছে ; আর বিশীল সমুদ্রগুলিও তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। 
যোগীরা মহামাহাত্যশালী ও নিত্য সেই পবব্রহ্মকে দর্শন কবিয়া থাকেন ॥৫॥ 

(৫)*-বিহ্ত] মহাঁস্তাঃ_রা নি। 



৪৯২ ॥  মৃহাভারতে উদ্যোগ ্ 

ন সাদৃশ্ঠে তি্ঠতি ক্লপমস্ত ন চক্ষুষা পশ্ঠতি কশ্চিদেনমূ। 
মনীষযাঁথো মনসা হুদা চ য এনং বিছ্বসৃতাস্তে ভবন্তি | 
যোগিনস্তং প্রপশ্যান্তি ভগবন্তং সনাতনষূ ॥৭॥ 

ভাবতকোৌসুদী 
সংঘতাঁনীন্দরিষাণি মুক্তিকাঁরণানি ভবস্তীত্যাহই- চক্র ইতি। অধঞরবস্ত অনিত্যন্ত বিনশ্বর- 

স্যাপীত্যর্থ, অব্যযানি ভোগং বিনা অঙ্ষযাণি কর্মাণি যন্ত তশ্য, বথন্য দেহন্, চক্রে চক্রব- 

চ্টালকে প্রান্তনকর্মণি ভিষ্ঠতি সতি তিষ্ন্তঃ, অশ্বা ইন্রিঘাণি, দিবি হ্বাধাকাঁশে বিদ্মানমূ 

কেতুমস্তং ছ্যতিমন্তং প্রকাঁশশীলম, তং জীবম্, দিব্যমলৌকিকম, অজরং জরাদিরহিতং পবমা- 
আআনম্, বহস্তি নযন্তি। বহতিঘিকর্পকঃ | ইদমত্র তাঁৎপর্ধ্যম, বিনগ্বরন্ত অবিচ্ছিম্কর্মণো 
বথস্য চত্রসন্শিধানে তিষটন্তঃ স্ুশিক্ষিতা অশ্বা যথা আরোহিণং গ্রধানপুরুষং রাঁজনন্লিধানে 

নবস্তি ১ তথা পরিচালকে কর্মণি সতি বিগ্যমানানি যোগেন চ বশীকৃতানি ইন্জরিযাঁণি জীবং 
পরমাআনি লং প্রাপযস্তি; অবণীরুতানি হিজ্িষাণি প্রাক্তিনকর্মবশাৎ দেহনাঁশে দেহান্তরমেৰ 
গ্রাপযন্তি। শবীরাদীনাং বার্দিরূপত্বে কঠশ্রতির্ধথা -“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শবীরং রথমেব 

তু। বুদ্ধিন্ত সাঁবথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ইন্দ্রিয়াণি হ্যানাছিবিষয়াংভেযু গোঁচরানি। 
আত্মেন্দ্রিয়মনোধুক্তৎ ভোক্েত্যাইর্মনীিণঃ॥” (৬| 

“অথ গোপ্রদর্শনেন গবযজ্ঞাপনবৎ সদৃশপ্রদর্শনেন পরসাত্মানং জাপযেত্যাহ--নেতি। অন্য 
পরমাত্মনো রূপং দ্বভাবঃ সাদৃশ্তে উপম্যে ন ভিষ্ঠতি। অস্তোপমৈব নান্তি অদ্ধিতীনত্থাদিত্যা- 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

ইতি বিশ্বঃ। অগ্রবস্য বিনাশিনোহিপি অব্যয় অবিনাশি কর্ণ যন্য তন্ত অবায়কর্দণঃ। 
চক্রে চত্রবচ্চালকে প্রাকৃকর্ণি নিমিত্তে সতি ভিষ্তঃ কর্ধাধীনা ইতভ্যর্থঃ। অশ্বা ইন্দিযাণি 

শরীববথং বিষষদেশং প্রতি নবস্তঃ কেতুমন্তং প্রজ্জাবন্ত, জীবম্। কি জানেহম্মাভুা। ত 

পবযাত্মানং প্রতি বহন্তি। বহুতিদ্ধিকন্া। বশ্ঠৈরিক্রিযাখৈর্দেহরথে যোঁজিতৈঃ জীব; 
পরখ।ত্বতাং নীমতে অন্তথা শরীবে নষ্েথপি ততকৃতং কর্ম ন ক্ষীযতেহ্তঃ শরীবান্তরেণ সদ্ধ 

এব ব্ধ্যতে। দিব্যম অলোঁকিকম্ অহংপ্রত্যয়বিষয়াদস্যমশনায়াছ্যতীতমিত্যর্থ । অন 

মিতি নর্ববিকারপ্রতিষেধঃ। দিবি হার্দীকাশে।৬ অন্ত রূপম্ আঁকুতিঃ সাদৃশ্তে ন ভিষটতি 

অন্পমন্থরূপমিত্যর্ঘশ ন চক্ষৃষেতি। সর্বেক্রিয়গোচরত্বং নিষিধ্তে।  “অশবমন্পর্শ 

ষরূপমব্যয”মিতি রপাদিহীনত্বশ্রতে: | মনীবয়! মনসো! নিগ্রহেণ মনসা হুদ্ধেণ “মনপৈবাূ 

দেহেব বিনাশ হয, কিন্ত পূর্ববজন্ম-কৃত কর্মে (ধর্ম ও অধর্দেব) ভোগব্যতীত 

বিনাশ হয় না সুতরাং সেই প্রাক্তন কর্্মই এই দেহেব ও ইন্দ্রিগণের পবিচালনা 

কবে; এই অবস্থায় যোগদ্বারা সেই ইন্দ্রিয়গ্ণকে সংযত কবিতে পাঁবিলে, দেই 

ইন্র্িষগণই হ্থদযস্থিত জীবকে অলৌকিক ও জবাদিরহিত পরমাত্মাব দিকে লহ্যা 
যাষ। যোগীরা মহামাহাত্মযশালী ও নিত্য সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিযা থাকেন ॥৬1 



পর্ববণি হট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। ণ ৪৯৩ 

দ্বাদশপুগাং সরিতং পিবন্তে! দেবরক্ষিতাষ্। 
মধবীক্ষন্তশ্চ তে তন্তাঃ সঞ্চরম্তীহ ঘোঁরাম্ 1 

যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥৮॥ 

ভারতবৌমুদী 
শষঃ। তথা কশ্চিদগি জনশক্্ষাঁপি, এনং পবমাত্মানম, ন পশ্যতি বপাঁভীবাৎ *অশব্বমস্পর্শ- 

মবপমব্যযম্” ইতি শ্রুতেঃ। কিন্তু যে জনাঃ, মনীধয়া বুদ্ধ্যা পবিচালিতেন মনসা, হদা হৃদযা- 

কাঁশেন বিশ্্টং জীববপেণ হৃদযাঁকাখে স্থিতম্, এনং পবমাত্মানং বিছু তে জনা অমৃতা 
মুক্তা বস্তি, “মনসৈবাশুষটবাম্” “তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পদ্ধা' বিস্যাতেহ্যনাষ” ইতি 
শ্রুতেঃ ॥৭॥ 

যে পুনবেনং ন বিদছুন্তে সংসীব এব বিচবস্তীত্যাহ--দ্বাদশেতি। তে ব্র্ষাবিদ্ধিপবীতা 
জনা দেবেন সর্বদা গ্োতমানেন পবব্রহ্ষণ! বক্গিতাঁং স্বন্িননেবাধ্যাসবপেণীবস্থাপ্য পাঁলিতাম, 
পঞ্চ কর্মেন্তিযাণি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িযাণি মনে! বুদ্ধিশ্চেত্যেতেষাং প্রতিব্যক্তিভেদাৎ ব্যক্তীনাঞ্চান- 

্ত্যাৎ ছাদশ পুণাঃ নমূহা যন্তাং তাঁম, সবিতং সরণশীলাং জানাভাবেনাবিচ্ছিনপ্রবাহাম্ 
অবিস্ানদীম্, পিবন্ত আশ্রবস্তঃ, তত্তা অবিদধানগ্াঃ মধু, মধুবন্মধুবম্ অঙ্গনালিফনাদিস্খম্, 
ঈদমস্ত ঈক্ষমাঁশ্চ অন্তঃ, ইহ জগ্গতি, ঘোবাং জবামরণীদিছুঃখবাহিলযান্তযানকাং তামেবাবিদ্তা- 
নদীং সধ্বস্তি। অন্ভেইপি বাল! বাঁজরক্ষিতাং নক্রমকবাঁদিহিংনজন্ববহলাং নদীং পিবস্তঃ, 

ভাবতভাবদীপঃ 
প জুষ্টব্যমিতি তস্য করণত্ৃশ্রুতেঃ। হৃদ হৃহুপলক্ষিতে দেশে নিগৃহীতেন মনসা যে এনং বিছুঃ 

তে অমৃতীঃ মুক্তা ভবন্তি॥৭ তদবেদনে সংসারানুচ্ছেদমাহ-_ছ্বাদশেতি। ছাদশসংখ্যাঃ 
পৃগাহ় সমুদীযা যস্তাং তাং ছাদশপুগাং তে ৮--“চিতীদিপুগাঃ ল্মবণাদিপৃগঃ আত্রাপৃদিগঃ 

শরবণাদিপূগঃ। বাগাদিপুগো বচনাদিপৃগঃ শব্দাদিপুগো বিষদাদিপুগঃ ॥ প্রাণাদিপৃগঃ 

শ্রসনাদিপৃগঃ সংস্কাবপৃগঃ নুরুতাদিপুগঃ। এতৈর্শহাঁপৃগববৈববিদ্যানগ্ভামধশ্চোপরি চৈতি 
জীব)” তাদৃশীং নিত্যপ্রবাহবতীং সবিতমবিদ্তাখ্যাং পিবন্তত্ততকতৈরিষ্টেঃ পুত্রপন্থীদিভি- 
র্ৈভপ্যস্তঃ. দেবৈশ্চ্ষবাদীনামনথগ্রাহকৈ  তর্ধ্যাদিভিন্তত্তদিষ্যদর্শনঘাবানেকসংস্কাবসন্ততিং 
সন্তহথানৈঠ রুক্ষিতাং দেবররক্ষিতাম। তে জীবাঃ তন্তা অবিষ্ঠানগ্,ঃ মধু পুত্রপশ্বাদিকং 
মধুরং ফলম্ ঈক্ষন্তঃ পশ্বন্তস্তক্লিযা! ইহ শুক্রাখ্যেহধিষ্ঠানে ভাসমানাং ঘোবাং মহাভয়ন্কবাং 
স্বস্তি উর্ধাধোমার্গেষু পুনঃ পুনরাবর্তন্ত ইত্যর্থঃ। ইহ যত্রাধিষ্ঠনে সঞ্চরস্তি তং পবমেশ্ববং 

এই, পবমাত্মার কোন উপমা নাই, কিংবা কোন লোক নয়নদ্বাবাও ইহাকে 
দেখিতে পায় না। তবে যাহাব৷ বৃদ্ধিপবিচালিত মনদারা জীববপে হৃদযস্থিত এই 

পবমাত্মাকে জানিতে পাবেন, তাহারা মুক্তই হইয়া বান। যোশীব! মহামাহাআ্যশালী 
ও নিত্য সেই পবমাত্বাকে দর্শন কবিয়া থাকেন ॥এ 

(৮) দ্বাদশপুগাঃ সবিতো দেবরক্ষিতাঃ। মধবীক্ষন্তত্তদরগবিধায়িনভ্তদা! সঞ্চবন্তি ঘোরম্-- 
০০ পাঠঃ 



- 8৯৪ মহাভারতে উদুযোগ- 

তদর্ধমাসং পিবতি সঞ্চিতং ভ্রমরো মধু। 
ঈশানঃ সর্ববভূতেষু হুবিভূ তমকল্লয়ৎ। 
যোগিনস্তং প্রপশ্যান্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥৯॥ 

ভাবতকৌ মুদী 
তন্তা না মধ্যে পদ্মাদিমধু পশ্বন্তশ্চ, তদানেতুং তাং ঘোরাং নদীমিহ সঞ্চরস্তি। তত্দিত্যুপমা" 
ধ্বনিঃ। যেন দেবেন বক্ষিতাং তং ভগবস্তং সনাতনং দেবং যোগিনঃ গ্রপশ্যান্তি। তৃতীয়পা্ে 
অক্ষরনবানতাদিন! চ্ছন্দোভঙ্ন আর্বতাৎ সোচ়ব্য:1৮॥ 

নন্থ ভোগেন কর্মক্ষষে সর্ধেষামেব মুক্তিসন্তবাৎ কথমজ্ঞানিনোহপি সংসাবে সধরেসুরিত্যাহ্__ 
তর্দিতি। ভ্রমন্ কর্ণফলেন রমত ইতি ভরমবো জীবঃ, সঞ্চিতং পুর্ববসংগৃহীতম্, তৎ বসি, 

মধু কর্মফলম, অর্ধমাঁমং যাঁবতা৷ কালেন তোক্তব্যং তারর্ঘকালমূ, পিবতি একৈকন্মিন্ লোকে 
ভূঙক্তে। অন্রায়মাশয়ঃ--ইহলোকে জীবে! যৎ কর্ধ কুরুতে, পরুলোকে তরর্ঘফলং তুটকে, 

অপরার্ধধ পুনরিহাগত্যান্থভবতি পুনঃ কর্ণ করোতি চ। অতএব হি “যাঁবত্সম্পাতমুযিত্বাঁ 

হখৈতমেবাধ্বানং পুননিবর্থন্তে। তদ য ইহ রমণীয়চবণ। অভ্যাশো! হ রমণীযাং যোনিমাপছত্ে 
কগুষচবণাঃ কপ্যাং যোনিমীপ্যন্তে” ইত্যাদিশ্রতিযু “মধুদীতা৷ মধুষ্বর+ “ব্দ্ষহা রাজযন্মী” 
ইত্যাদিস্বৃতিষু চ হ্র্গনবকভৌ গান্তে পুনর্জাতন্ত, সুখং দুঃখঞ্চ শ্রুযতে। যৎ পুনঃ "ক্ষীণে পুণ্য 

মর্তলৌকং বিশস্তি” ইত্যক্তং তৎ কিষৎক্ষষপবমূ। বভ্ততত্ত পুণ্যপাঁপযোর্ধাবহুৎ্কটত। 

তাবৎ হ্বর্ননবকভোগঃ, তত্ততোগনিবন্ধনখর্বাবন্থাযাস্ত ইহ জাতন্ত হুখছুঃখে ভব্তঃ। 
অতঃ কর্মণঃ সাকল্যেন ক্ষযাভাবাঁদজ্ঞানিনঃ, পুনঃ পুনুঃ নঞ্চবণমেবেতি। নম্থ কর্ম ন সাক্ষাৎ 

ফলং জনযতি, তৎ কঃ খলু তৎ কবোতীত্যাহ- ঈশান ইতি। ঈশান ঈশ্বরঃ, সর্বভূতেমূং হবি 
ভূতং তত্তদযোগ্যমক্লাদিকম্ত অকল্পযৎ কর্খানগাবেণ প্রত্যপাদয়ৎ্। অন্য! ভৃঙ্গোইপি বসন্ত" 

কালসঞ্চিতং তৎ পুণ্পবনাত্বকং মধু গ্রনমার্ঘমাদং পিবতি। সর্ববভূতেযু ঈশ্ববশ্চ হবিভূতং 
ভরমবখাগ্ং তন্মধূ পুপ্পেষকল্লয়ৎ। অত্রাপি তত্দিত্যুপমাধ্বনিঃ । তমীশানং যোগিনঃ 
প্রপত্থন্তি ॥৯॥ 

এজ 

ভারতভাবদীপঃ 
যোগিনঃ পঞ্তন্তি॥ নম ইহ কৃতন্ত কর্শণঃ কৃত্নহ্। অমুন্রেব ভোগা কর্ধশেযাঁতাবে 

কুতঃ পুনরাবৃত্তি: কিন্তু মুক্তিবেব ভবতীত্যাশশ্ব্যাহ--তদর্ধেতি। তৎ মধূ কর্ণফলম্ অর্থ 

মাসম্ অর্ধমামশ্ন্দ্রো। যন্মিন্ ভোগ্যত্বেন তৎ অর্ধমাসং ভবতি। তথা হি--“তেবাং গোমো 
রাজান্নং তং দেবা ভক্ষযন্তি” ইতি শ্রত্যামু্র গত্বা দেবভাঁবং প্রাপ্তা ইন্টাদিকারিণঃ সোমস্থমমৃত* 

আব অজ্ঞানী লোকেরা ব্রহ্মাক্ষিত এবং দশেন্দ্রিয, মন ও বুদ্ধি সমঘিত 

অবিষ্ভানদীকে আশ্রয় করিয়া তাহারই মধুব ফল দেখিতে থাকিয়৷ সেই ভয়ঙ্কর 

নদীতেই বিচরণ কবিতে থাকে । যোগীরা মহামাহাত্মশীলী ও নিত্য সেই পব 
্রহ্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন 1৮॥ 

(৯).""পিবতি সঞ্চিত্য-_ঝা রা 



পর্ব্যণি ঘট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। ৪৯৫ 

হিরণ্যপর্ণমন্বখমভিপগ্ হৃপক্ষকাঃ | 

তে তত্র পক্ষিণে! ভূত্ব। প্রপতন্তি যথাদিশমৃ। 
যোগিনভ্তং প্রপশ্যন্তি ভগবস্তং সনাতনমূ ॥১০। 

ভাঁবতকৌমুদরী 

অথ জীবাঃ কীঘদশভাবেন সঞ্চরস্তীত্যাহ--হিবণ্যেতি। অপক্ষকাঃ র্বদেহত্যাগানত্তবং পন্দ- 
তুল্যস্থলদেহাবযবকবচগীদিশৃন্য। লিঙ্গদেহাশ্রিতীঃ, তে জীবাঃ, হিবণ্যপর্ণৎ শব্ণবর্ণনাভীসমূহ- 
যুক্তমূ, শব: পবন্থিন্ দিনে ভিষ্ঠতীতি শ্বথঃ ন স্বথ: অন্থথে। বিনশ্বব ইত্যর্ঘঃ তং ভাদৃশং মাতুগর্ভম, 
অভিপদ্ভ প্রাপ্য, তন্রৈব গর্ভে, পক্ষিণঃ পক্ষতুল্যকবচবণাঁদিমন্তো ভূত্বা, দ্দিশমনতিত্রম্যেতি যথাঁদিশং 
স্বকর্মকল্পিতভাবম, প্রপতস্তি গ্রপগ্ধতন্তে হ্বম্বকণ্মান্সাঁবেণ সুখিনো ছুঃখিনো বা! ভবন্তী- 

ত্যর্থট। তে জীবা যন্তাংশীঃ প্রতিবি্! বা তং ভগবন্তং সনাতনং যোগিনঃ গ্রপত্ঠত্তি। যথা 
অপক্ষকা অক্লীতপক্ষাঃ পক্গিণীমণ্তঃ গ্রত্যগ্ররবিকিবৌন্ভাসিততযা।সবর্ণবর্পরণৎ কুলায়াশ্রয়ী ভূত- 
মন্বখবৃক্ষৎ প্রাপ্য কিষতা কালেন ভত্রৈব বৃক্ষে পক্ষিণঃ পক্ষবন্তে। ভূত্বা যথাদিশং প্রপতস্তি বিচরস্তি, 
তবদিত্যুপমাধবনিঃ ॥১০| 

ভাবতভাবদীপঃ 

পিবস্তীতি দরশিতম্। তথা চ ভ্রমবো জীব ইতন্ততো ভ্রমণশীলঃ অমুত্র লোমরপমন্ধং 
কর্মফলং ভূঙ্ক্তে শেষেণাত্র বর্তত ইত্যর্। সঞ্চিস্ত্যেত্যনেন আমুম্সিকফলভোগানন্তবম্ 
এঁহিকফলভোগবাঁসনাপ্যস্তীতি সুচিতম্। ছিবিধং হি ক্র কিফিদামুন্সিকফলম্, কিঞি- 

দৈহিকফলম্। তত্রৈকং ভূত্কা ইতবার্থমভ্রাবতরভ্ভীতি শ্গি্ং শ্রুতিশ্-_“যাবসম্পাতসুযিত্বা- 
ইখৈতমেবাধবানং পুনণিবর্তুতে তদ্য ইহ বমণীঘচরণা অভ্যাশো। হু তে বমণীযাং যোনিমাপদ্যস্তে 
কগুযচবণাঃ কপুয়াং যোনিমাপ্চন্ত” ইত্যাহ। অম্পাতঃ কর্ম, চরণং কর্মশেষ» অভ্যাশো 
হ শীদ্রমবেতি শ্রুতিপদানামর্থঃ। য এবংবিধো জীবঃ স এব ঈশানঃ অন্তর্যীমী সর্ববভূতেমু 
তিষ্ঠভতি। ল এব চ হুবিভূর্তং হুবিভিঃ সিদ্ধং যজ্ঞ কল্পিতবান্। বেদস্ত বৈদিকমার্গস্ত 

* চ প্রবর্তক ইত্যর্থঃ। এতেন ত্বম্পদীর্ঘন্ত তৎপদার্থাতেদ উক্তঃ। যো যজ্ঞম্ অকল্পয়ৎ তং 
যোগিনঃ পশ্যস্তি॥৯| নঙ্গ ঈশ্বরস্ত জীবভাৰে কিং কারণমত আহ- হিব্রণ্যেতি | 
হ্রণ্যানি হরণশীলানি আপাতিবমণীষত্তাৎ পর্ণানীব পর্ণানি অবয়বাঃ স্্ীপুত্রাদয়ো! যস্ত তং 
হিবণ্যপর্ণম্ অশ্বথং নশ্বোইপি তিষ্ঠতীত্যশ্থথো নশ্বরঃ অবি্াবৃক্ষঃ তমভিপদ্ঠ প্রাপ্য অপক্ষকাঃ 
ন-নস্তি পক্ষাঃ উৎক্রমণহেতব উপাধক়ঃ প্রাণরূপ| যেষাং তে চিদ্াশ্বানঃ তত্র অবিস্তাযাং 
পর্গিণো তৃত্বা প্রাণাছপাধিপ্রাষা৷ উতক্রমণযোগ্যা ভূত্বা ষথাদিশং ষথাবাসনং প্রপ তস্তি তাস্থ 
তান্গ ফোনিঘিত্যার্থাৎ। বহুবচনম্ ওপাধিকবপভেদাপেক্ষযা, শ্রয়তে চ প্রাণোপাধিকমুক্রমণং 
চ্দাত্বনঃ, প্রশ্নোপনিষদি--"যেড়শকলং পুরুষং প্রস্তত্য স ঈক্ষাংচক্রে কশ্সিনহমুতক্রান্তে 
উৎক্রান্তো ভবিত্যামি কন্মিন্ বা গ্রতিঠিতে প্রতিষ্ান্তামীতি লস প্রাণমহ্থজত* ইতি 1১০ এবম্ 

অবিবত ভ্রমণলীল জীব একলোকসঞ্চিত কর্মফল অপবলোকে যাইয়া ভোগ 
কবেঃ তাহাব পৰ আবার তাহাব ভোগ্য বস্তু সকল ঈশ্বরই কল্পনা কবিষা দেন৷ 
যোগীর। মহামাহাত্যশালী ও নিত্য সেই ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া থাকেন।৯ 

খ্ 



৪৯৬ মহাভাবতে উদুযোগ- 

পুর্ণা পুর্ণান্যু্ধরন্তি পুর্ণাৎ পুর্ণানি চক্রিরে। 
হরন্তি পুর্ণাৎ পুর্ণানি পুর্ণমেবাবশিষ্যুতে। 
যোগিনস্তং প্রপশ্যান্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥১১॥ 

ভাবতকৌমুদী 
নন “তত্বমসি* “অহং ব্রক্ষান্মি” ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিরীবিত্রদ্ষণৌরভেদ এব প্রতিপাদদিত , 

বন্ধ বসি জীবঝঃ সংসবতি ব্রদ্ধ তু শ্বস্থমেবাবতিষ্ঠত ইতি কোহযমন্ডুতো বাদ ইত্যাহ-_ূর্ণার্দিতি। 
পুর্ণাদখগাদ্রক্ষণঃ, পূর্ণানি ততপ্রতিবিষভূতজীবরপাণ্যথণ্ান্তেব ব্রহ্গাণি, উদ্ধরস্তি পৃথক্ করবন্তযবিষ্াঃ 
দর্পণা ইব ন্ত্রপ্রতিবিশ্বানি। অতো দর্পণপার্থক্যাচছন্্প্রতিবিষ্বপার্থক্যমিব, ব্যক্তিভেদেনাবিস্তা- 
পার্থক্যাজ্জীবস্তাপি পার্থক্যমুপলভ্যতে। তথা দর্পণনাশে চন্দ্রতত্প্রতিবিযোরৈক্যমিব, অবিষ্তা 
নাশে ব্র্মজীবযোরৈক্যং মুক্তিবিতি ন শ্রুতিবিবোধ ইত্যাশষঃ। অথ ভবতুক্তরীত্যা জীবব্র্গাণো- 
বৈক্যম্, কিনুপাধ্যুপধেষযোর্ডেদাচ্ছবীবাছ্যপহিতত্রঙ্গাভিননঙগীবাঙ্গীকারে “"দর্ব খঘ্িদং ব্রথ” 

ইত্যাদিশ্রতিবিবোধ ইত্যাহ-_পূর্ণাদিতি। পূর্ণাদরত্ষণ এব পূর্ণানি তদ্দিতবাঁণি শরীরাদীনি, 
চক্রিরে ত৷ এবাবিদ্যাঃ, বঞ্জুত ইবৰ পূর্ণাব্যবান্ সর্পান্। তহি কথং মৃক্তিঃ স্তাদিত্যাহ--হুরম্ভীতি। 
বিদ্তাঃ পুনঃ পূর্ণাদর্ষণঃ, পূর্ণীনি তদ্দিতবাঁণি শবীবাদীনি, হরস্তি দুবীকুর্বাস্তি, “নাষং সর্পঃ" 
ইত্যুদিতজ্ঞানানি রজ্জুত ইব সর্পান্। বিদ্যা চাবিগ্ভানাশে পুর্নমখণ্ড ব্রদ্মৈব অবশি্ততে, অযং 
সর্প ইতি ভ্রমনীশে রজ্জুবিবেতি ভাবঃ ॥১১॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
ঈশ্বরষ্ঠাপি জীবত্বে উপাধিসন্বদ্ধ এব কাবণমিত্যুক্তমূ, তত্র কিম্ উপাদিভিঃ কৃৎসং বর্ধ 
উপাধীয়তে উভ ব্রঙ্গণোইংশা এবোপধীযন্তে? আছে জীববনুত্বানূপপত্ভিঃ, অস্টেে ব্রদ্ধণো 
নিফলত্বান্পপভি অংশগ্তাংশিত্বাযোগাজ্জীবেশযোবভেদাহ্থপপত্তিশ্চেত্যাশঙ্ব্যাহ-_পূর্ণাদিতি। 
ূর্ণাৎ ব্যাপকাৎ চিদাকাশাৎ পূর্ণানি চিতপ্রতিবিদ্ভূতানি জীববপানি উদববস্তি পৃথবৃকু্বত্তি। 
প্রাণাদয উপাধিদর্পণাঃ। নু উপাধীনাং পুথক্সত্বে পূর্ণন্ত পূর্ণত্বমেব ব্যহন্যেতেত্যাশস্কাাহ_ 

ূরব্বদেহত্যাগেব পৰ স্ুলদেহবিহীন লিঙ্গদেহাশ্রিত জীব সকল মাতাৰ গর্ভে 

প্রবেশ কবিয়া সেইখানেই আবার স্থুলদেহযুক্ত হইয়া! প্রসবের পবে আপন আপন 
কর্ম অনুমারে সুখী বা ছুঃখী হয। সেই জীব সকল ধীহাব অংশ ব৷ প্রতিবি্দি 

সেই মহামাহাত্যশালী ও নিত্য পবত্রহ্মাকে যোগীরা দর্শন কবিয়া থাকেন ॥১০| 

অবিষ্যা পবত্রহ্ম হইতে জীবগুলিকে পৃথক কবে এবং পবব্রদ্মেব উপবেই 
জগৎপ্রপঞ্চের ধাবণা করাইযা দেয় , আবার বিষ্তা (সেই অবিষ্তাকে নষ্ট করিযা) 
পরর্রন্ম হইতে জগৎপ্রপঞ্চকে অপসাবিত কবে, তখন একমাত্র পূর্ণ বরহ্ধই অবশিষ্ট 
থাকেন। যোগীরা মহামাহাত্যশীলী ও নিত্য সেই পুর্তরদ্কে দর্শন করিযা 

থাকেন ॥১১॥ 

(১১) ইতঃ গ্লৌকত্রযমাচার্যেণ ন ধৃতম্। 



পর্র্বণি ৃ যটচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৪৯৭ 

তম্মাছৈ বায়ুরায়াতস্তপ্মিংস্চ প্রয়তঃ সদ] 
তম্মাদগ্রিশ্চ সোমশ্চ তন্মিং্চ প্রাণ আততঃ ॥১২॥ 
সর্ববমেব ততে৷ বিদ্যাততভদ্ব্ত;ং ন শরু,মঃ | 
যোগিনস্তং প্রপশ্যান্তি ভগবন্তং সনাতনম্ 1১৩ * 

ভারতকৌমুদী 

ইদানীং হ্যটিক্রমমাহ--তন্মারদিতি। “তস্থাছা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভৃতঃ, আকাঁশাঘাযুং, 
বায়োবগিঃ, অগ্নেবাঁপঃ, অন্তযঃ পৃথিবী” ইতি শ্রুতের্বাধুশবেনাত্র ভূতপঞ্কমুপলক্ষ্যতে। তথা 
চ তন্মাৎ পূর্ণাদতরত্বণঃ বাধুভূতিপঞ্চকম, আযাতঃ সাক্ষাৎ পরম্পরা চোৎপন্নঃ ১ সদা! তশ্মিন্ 
পূর্ণ ব্রদ্ষণি, প্রয়তঃ সংযতঃ স্থিতন্চ। তন্মাৎ পূর্ণাদত্রত্ণণ এব, অগ্নির্ভো্তা চ, মোমো 
ভোজ্াঞ্চাজায়ত, তশ্িন্ পূর্ণে ব্রহ্মণি) প্রীণঃ প্রাণোপলক্ষিতো দেহাদিপ্রপঞ্শ্চ, আততো 
বিস্তৃতভাবেন স্থিতঃ, “তম্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব” ইতি শ্রুতেঃ 1১২॥ 

সংন্মেপেণ স্থষ্টিমাহ--সর্ববমিতি | কিং বন! তদেতৎ সর্বমেব জগণ্, ততঃ পূর্ণা্রদ্ষণঃ, 

বিস্তাৎ জাতং জানীষাৎ “যতো বা ইমানি ভূতানি জাযস্তে, ঘেন জাতানি জীবস্তি, যৎ প্রয়স্ত্যতি- 
সংবিশস্তি তদিজিজ্ঞাস্ঘ তর্ত্রধ্ষ” ইতি শ্রুতেঃ। এতেন লযোপি তন্রৈবেতি শুচিতম্। 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
ূর্ণাদিতি। পূর্ণানি প্রাণাদীনি পূর্ণাদেব চক্রিরে কৃতানি, অয়ং ভাঁব-_ঘটাকাশন্তায়েনোপা- 
ঝৃপধেয়য়োঃ পরম্পরপবিচ্ছেদকত্েহন্ততবন্তাপি পূর্ণত্ং ন্ যুজ্্যতেহত উপাঁধিরপ্যধস্ত এব 
তথা৷ চাধিষ্টানাধ্যন্তযোবিষমসত্তাকত্বান্ন পরম্পবপরিচ্ছেদকত্বং কিন্তিতরেতরতিবৌধাঁপকত্ব- 
মেবাস্তীতি হ্ত্প্রতীতিকালে ছয়োবপি পূর্ণত্বং প্রতিযোগিনম্তদানীমদর্শনাৎ্। কল্পিত 
উপাধিজীবেশ্বরভেদে হেতুরিত্যর্থঃ। যদ তু পূর্ণানি প্রাণাদীনি ত্রনষণ্যধ্যত্তানি ততঃ সকা- 
শাৎ হরন্তি সম্যগবেক্ষণেন দুরীকুর্বস্তি রক্ছুত ইব সর্পং তদা জীবেশভেদনিমিতস্তোপাধে- 
রভাবাৎ পুর্ণং ব্রদ্ধৈবাবশিল্তাতে। ঘথোক্তং বিষ্ুপুরাণে-বিতেদজনকেইজ্গনে নাশমাত্য- 
স্তিকং গতে। আত্মনে৷ ব্রহ্থণাভেদমসন্তং কঃ করিষ্যুতি ॥ ইতি । এব অংশাংশিত্বরূপেণ 

জীবেশযোর্ডেদান্ুপগমাদহুপচরিতস্তযোরভেদপ্রতিপাদকন্তত্মন্তহংবরদ্াম্্যয়মাত্বা  ব্রদ্ষেত্যাদি- 
রাগম ইতি নিদ্ধমূ। যহ পুর্ণৎ শিশ্কাতে তং ভগবস্তং যোগিনঃ পত্ঠান্তি ॥১১৪॥ অন্মাৎ পর্ণাৎ 
বায়ুরিতি পঞ্চানামপি ভূভানামুপলক্ষণম্। “তম্মা্৷ এতম্মাদাত্মন আকাশ: নৃতঃ আকাশা- 

ঘায়ু বায়োরঘিঃ অয্নেরাঁপঃ অস্ত্যঃ পৃথিবী” ইতি। তত এব সর্বভূতোন্তবশ্রতেঃ ৷ প্রযতঃ 
নিগৃহীতঃ। এতেন তত্রৈব লয়ং দর্শযতা তদুগাদানকত্বং ভূভানামুক্তমূ। অগির্ভোক্তা সোমে। 
ভোজ্যং প্রাণ ইতি দেহেন্দ্িযাদিসজ্যাতগ্রহণম্ ॥১২। ইদং সর্বং তত এব আততং তস্মাজ্জাতং 

আকাশ, বাধুঃ অগ্নি, জল ও পৃথিবী_এই পঞ্চ ভূত সেই পরব্রহ্ম হইতে 

.জদ্বিয়াছে এবং ভীহাতেই বহিয়াছে; আর ভোক্তা এবং ভোগ্যও তাহা হইতে 

" উৎপন্ন হইয়াছে ; ভার পর, নেই সকল ও দেহাঁদিপ্রপঞ্চ তাহাতেই বিস্তৃতভাবে 
অবন্থান করিতেছে 1১২1 চ 

উদ্যোগ-৬৩ (১৪) 



সি 

8৯৮ _ মহাভারতে উদ্যোগ- 

- অপানং গিরতি প্রাণ প্রাণং গিরতি চন্দ্রমাঃ। 

আদিত্যে! গিরতে চন্দ্রমাদিত্যং গিরতে পরঃ। 
যোগিনস্ত প্রপশ্যন্তি ভগবস্তং সনাতনম্ ॥১৪॥ 
একং পাদং নোতক্ষিগতি সলিলাদ্ধংন উচ্চরন্। 
তঞ্চেৎ স ততমৃত্বিজং ন মৃত্যুর্নাৃতং ভবে । 
যোগিনস্তং প্রপশ্যত্তি ভগ্বন্তং সনাতনমূ্ ॥১৫॥ টা 

ভার্তকৌমুদী 

কীদৃশং নাম তদিত্যাহ-_-তদ্দিতি। তত ব্রহ্গ, ব্তং বাঁচা নিরূপরিতুং ন শরু,মঃ, “ঘতো বাচে' 
নিবর্থস্তে অপ্রাপ্য মনমা লহ” ইতি শ্রতেঃ। যোগিনঃ, তং সর্ববোৎপত্তিন্যস্থানভূতং পবমাত্মানং 
প্রপন্যস্তি ॥১৩॥ 

নু যোগিনো যেন যোগেন তং প্রপশ্তস্তি ন যোগঃ কীদৃশ ইত্যাহ--অপানমিতি। যোগিনঃ 
গ্রাণ আভ্যন্তরো! বাফু, অপানং বহির্গমনপীলং বায়ুমঃ গিরতি আত্মনি নিবেশষতি। চন্্রমাঃ 

চন্দ্রমোহধিদৈবতং মনশ্চ, তং প্রাণম্, গিবতি শ্বশ্মিন্ লযং নযতি। আদিত্য আদিত্যাধিদৈবতা _ 
বুদ্িশ্চ, চন্্রং চন্জাধিদৈবৃতং মনঃ, গিবতে আত্মনি নিবেশয়তি। পরঃ পবমাত্মা চ, আদিত্যম্ 
আদিত্যাধিদৈবতাং বুদ্ধিম$ গিবতে ্ বন্মিন্ গ্রবিলাঁপযতি । “তদেবার্ঘমাত্রনির্ভ!দং দ্বরূপশূন্তমিব 
সমাধিঃ” ইতি পাতঞ্জলোক্তাবস্থৈব যোগ ইত্যাশয়:। যোগিনস্তাদুশেনৈব যোগেন ভগবস্তং 
সনাতনং,তং পরমাত্মানং প্রপ্ঠান্তি 1১৪। 

ভারতভাবদীপঃ ও 
তৎ আত্মত্বেন প্রশিদ্ধং তৎ তচ্ছন্বাচ্যম। “তদিতি বা এতন্ত মহতো ভূতন্ত নাম ভবতি” 

ইতি শ্রতিগ্রসিদ্ধেঃ। বজং ন শর বাঁচামগৌচবং তং যোগিনঃ পঠটস্তি ॥১৩| ইদানীং 
তদর্শনাতুপাং যোগং সংক্ষেপেণাহ-_-অপানমিতি । গিরতি উপসংহরতি খ্বাঞ্জনি যোগ- 

শান্সরোজরীত্যা। প্পািনা গুদমাপীড্য দ্তৈর্ভানসংস্ূশন্। দৃঢ়াসনোহপানবাযুমু্ষে্ 
শনৈঃ শনৈঃ॥ তং প্রাণেনৈকতাং নীত্ব। ছ্থিরং কৃত্বা হৃদন্ধরে। চেতোমাত্রেণ তিষ্ঠেত তচচ 
বুধ! বিলাপযেৎ।” চন্্রমা অত্র মনঃ আদিত্যো বুদ্ধিঃ পরঃ পরমাত। এবং ঘ আদিত্য, 

অধিক বলিয়া! কি হইবে, এই সমগ্র জগংটাই পরক্রহ্ম হইতে জন্নিয়াছে (এবং 

তাহাতেই লয় পাইবে) জানিবেন। তবে আমর! তীহার স্ববপ বলিতে সমর্থ 

নহি। যোগ্ীরা মহামাহাত্যশীলী ও নিভ্য সেই পরব্রহ্কে দর্শন কবিয়া 
থাকেন ॥১৩॥ 

বহির্নমনশীল বাধু :অভ্যস্তবের বাধুতে লীনঃহয়, অভ্যন্তরের বাধু মনে প্রবেশ 
করে, মন বুদ্ধিতে লয় পাঁয় এবং বুদ্ধি যহিয়া আত্মাতে বিলীন হইয়া যার ; (এই 
অবস্থার নামই যোগ)। যোগ্লীবা এইবপ যোগদার! মহাসাহাত্যশীলী ও নিত্য 
নেই পরমাআ্মাকে দর্শন কবেন ॥১৪। রর 

(১৫)-""তঞ্চে সম্ভতমূর্ধায়-_বা ব রা নি। 



স্বরণ ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৪৯৯ 

অসুষ্ঠমান্রঃ পুরুষোহস্তরাত্মা লিঙ্স্য যোগেন স যাতি নিত্যমৃ। 
তমীশমীভ্যমনুকল্পমাগ্যং পশ্যস্তি মুঢ়া ন বিরাজমানমৃ। 
যোগিনস্তং রপস্ঠন্ডি ভগবন্তং সনাতনমূ॥ ৯৬ 

জা তি জাগার চাছজাতানারাাজারগোরতাাা আজ চা গন: আন্ত প্র পর ছক আজ আক পর 

অথ সগ্ুণত্বে পবমকাকুণিকো ভগবান আত্যস্তিকছখনিবৃত্তয়ে শ্বাংশভূতান্ সর্ববানেব 
দ্বীবান্ কথং নোদ্বরতি, তদা চ যোগায়াসো জীবানাং ন হ্যাদিত্যাহ-_-একমিতি। হস্তি সগুণাব- 

ঘাষাং মহাপ্রলযকালে জগদিতি হুংদঃ পবমাত্মা, “হংসঃ শুচি সৎ” ইত্যাদিশ্রেতে:, সলিলাৎ 
ছতভৌতিকলক্ষণাৎ সংসাবাৎ, উচ্চরন্ বহিরর্তমানৌহপি, একং পাঁদং জীবপমংশম্, নোখ” 
ক্ষপৃতি নাকর্ষতি। কুত ইত্যাহ--তমিতি। স হংসঃ ততং সর্ববদেহেষু ব্যাপ্তম, খত্বিজম্ 
'মাত্ানমেব যজন্তম্। তং সর্ববং জীবম্, চেৎ উৎক্ষিপেদিতি শেষঃ, তদা তন্ জীবন্ত যথা মৃত্যুর্ 
'ভবেৎ তথা অন্তং মুক্িরূপি ন ভবেৎ ) ভুদা! চ তন্ত সগ্ণন্ত পরযাত্মনো নর্তকত্তেব লীলাবৈচিত্রাং 
নশদিতশয়: । অন্তেহিপি হুংসঃ কী, মলিলাজ্জলাৎ উচ্চরন্ উড্ডঘমানঃ, একং পাঁদং চবণম্ঃ 

নোতক্দিপতি ভূতবে নি্জবহাযামিব নোতৌলযতি। | চ ততাত্যা বদ্তৃতপক্ষত্যাং লহেতি 
.দততমূ। খস্িজম্ খত্বিজমিব নীববমূ তং হুংসমূঃ চে কশ্িদাকর্ষেদিতি শেষঃ, তহি ভন্ত মৃত্যর 
বে নিষ্পনতথাদমৃতগম্ৃত্যুরপি ন ভবে, নিষ্রিয্বাবস্থিব শ্যাৎ্ তদা চ বৈচিত্রাং ন স্যাথৎ। 
জিত ভাঁবঃ ॥১৫| 

ভাব্তভাবদীপঃ 
দিবি তং যোগিনঃ পশ্ঠত্তি ॥১৪। নন্থ নিত্যাপবোক্ষং ব্রহ্ম “্যৎনাক্ষাদপবোক্ষাৎ” ইতি শ্রুতেঃ 
অভ; কিং যৌগেনেত্যাশঙ্ক্যাহ-_একমিতি | হুংস ইব হুংসঃ পরমাত্মা শবীববৃক্ষমাবচোহপি 

(তেন অসংবন্ধ: দ চতুষ্পাৎ “সোহ্ষমাত্মা। চতুপ্পাৎ” ইতি শ্রুতেঃ। চতুর্ণাং পাঁদানাং জাগ্রৎ- 
/খগহ্যুধত্বীষাখ্যানাং মধ্যে একং পাঁদং তুবীয়ং নৌৎক্ষিপতি ন প্রকাশয়তি। কীদৃশঃ 
(ঘলিলাৎ নিবিশেষাৎ অতিগস্ভীরাৎ, উচ্চবন্ উপর্যেব পাঁদত্রয়েণ চবন্ তং তুবীয়ং পাদ 
/"শিবদ্বৈতং চতুর্ধং মন্যস্তে স আত্মা স বিজ্ঞেষ+» ইতি শ্রতিগ্রসিদ্ধম উর্ধীয উপবিতনাষ 
(পাদতয়াষ বিশ্বতৈজসপ্রীজ্ঞাখ্যায তেষাং চাঁলনাযেত্যর্ঘঃ। সন্ভতং ব্যাপ্তমূ। *'ভুবীয়ং ভ্রিযু 
/সন্ততম্” ইত্যুক্েঃ। ন হি চৈতন্তানবন্ধং বিন! বিশ্বদযঃ শ্বকার্ধ্যে গ্রভবস্তি তং চে পশ্াতি 
| তা মৃত্যুরমূতধ* অজ্ঞানরুতং দ্যং সতি জানে কালতরয়েপি নাস্তীত্যর্ঘঃ। যণ্ঘপি নিত্যাপরোক্ষং 
। বন্ধ তথাপি উপাধিবিশিষ্টেনৈব রূপেণ পরোক্ষং ন তু ততো! নিষ্বইবপেণীতস্দাঁপরোক্ষ্যায় 
' যোগোহপেক্ষিত ইত্যর্ঘঃ। সততমৃত্বিদমিতি পাঠে খাত্বিগ বৎ পাঁদত্রযক্রিঘ নিষিত্তমিত্যর্ঘঃ 1১৫] 

প্বমাত্বা সংদারের বাহিরে থাকিয়াও আপন অংশ জীবগুলিকে আকর্ষণ 
কবিয়া আপনাতে নিবিষ্ট কবেন না। কারণ, তিনি হি সর্ববদেহব্যাপী ও 

_নিজসেবক জীবগুলিকে আকর্ষণ কবিয়া আপনাতে নিবিষ্ট কবেন, তাহা হইলে 
। জীবগণেব যেমন মৃত্যু হয় না, তেমন মুক্তিও হয় না) (তাহা হুইলে ভাহাব 
শালাবৈচিত্যই থাকে না)। যোগীবা মহামাহাত্ম্যশালী ও নিত্য সেই পবমাত্বাকে 
দর্শন কবেন ॥১৫॥ | 



৫০২ মহাভারতে উদ্যোগ- 

এবংরূপো মহাত্মা স পাবকং পুরুযো গিবন্। 
যো বৈ তং পুরুষং বেদ তস্তেহা্ো ন বিষ্যুতে | 
যোগ্িনস্তং প্রপশ্ন্তি ভগবস্তং সনাতনম্ ॥১৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
বাজানমারাদয়তি এবমিতি। এবংরপো৷ জ্ঞানমযাঃ, মহাঁশ্চাঁসে! আত্ম! চেতি মহাত্মা! চ, স 

পুকৃষঃ পুবি শববীরে শেতে জীবরূপেণাবতিষ্ঠত ইতি পুরুষঃ পবমাত্মা, পাঁবকমন্্িম অগ্মিবৎ গ্রকাশ- 
মানং জীবম্, গিবন্ আত্মনি প্রবিলাপয়ন্নান্তে। যে! জনঃ, তং পুরুষম্, বেদ জানাতি, তন্য জনন্ত, 

! অর্থ; পরমপুরবার্ধো মুক্তি ইহ ন রিস্ততে কেনাপি ন হিংস্ুতে, ““রগবিদ্রদ্দৈব ভবতি” ইতি 
শ্রতেঃ। তং বেদিতুমেব যতত্বেতি ভাবঃ ॥১৪/ 

ভাবতভাবদীপঃ 
ব্রাঙ্গী বাক, তে তব অহুং মহানদ্মীতি বদতঃ লঘৃতাং নীচত্বং ম! দধীত মা কবোতু। অহ্ং 
দানোহম্ীতি মা ব্রহীত্যর্থ)। "তং চেদ্যু্রতিবাপ্যসীত্যতিবাগ্ন্ীতি বরযাঙগীপন্ন,বীত*? 
ইতি শ্রুত্যৈব ব্রদ্ষবিদীমতিবাদিত্বদৌধৈ! নাস্ভীতি প্রদরশিতম্। প্রজ্ঞানমিতি অন্ত নামৈব 
শা *প্রজ্ঞানং বর্ষ” ইতি *্দ্মবিজ্দ্মৈব” ইতি চ শ্রুতিভ্যাম্। ব্র্পা বিন্রপেণ বমাহাত্মাং 
ন গোপনীয়মধিকারিষেব। প্রৃতেষু তু গোঁপনীযমেব। “তথ চধ়েত বৈ যোগী সতাং 
ধরদমদূযযন্। জনা ঘাবমন্েবন্ গচ্ছেমুর্েব গতম” ইতি।, এতচচ প্রজ্ঞানমিতি নাম বীরাঃ 
ধ্যানবন্ত এব লভন্তে। যন্ত নাম প্রঙ্গানং তং যোগিনঃ পশ্তস্তি ॥১৮ এবংরূপো বাক্মনসা- 
তীতো৷ জগল্জন্মাদিযোনিনিব্বিকারো যোগৈকগম্যো যজংজঞানান্সহাপুজাত্বং লভ্যতে কর্ণ- 
লোপদৌধশ্চ নাস্তি স এবংবপঃ পবমাত্মা পাবকং ভোক্তাবং জীবং গিবন্ আত্মনি সংহরন্ 
পুরুষং পূর্ণ তং যো বেদ তন্ অর্থঃ পুরুতার্থো মোক্ষে! ন বিস্ততে ন হিংস্ততে। কর্শফলবৎ 

জ্ঞানফলং নানিত্যমিত্যর্ঘ; | যন্ত জ্ঞানাদর্থনাশে নাস্তি তং যৌগিনঃ পত্ঠস্তি ॥১৯। ন 

জীবনুক্ত পুকঘ নিজেব তত্জ্ঞানের বলে ইহলোক ও পবলোক উভয় লোকের 
সর্বত্রই বিচবণ কবিতে পারেন ; তখন ভীহার পক্ষে অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি নিত্যকার্ধ্য 

না কবিলেও কবাব মতই হয়। বাজা! আমার এই ব্রহ্মদন্বদ্ধী বাক্য যেন 
আপনাব লঘ্ুত। সম্পাদন করে না। কাবণ, পৰব্রন্ম জ্ঞানময় ; জ্ঞানীরা তীহাকে 
লাভ কবিষা থাকেন এবং যোগীরাও মহামাহাত্্যশীলী ও নিত্য সেই পবব্রহ্মকে 

দর্শন কবিয়! থাকেন ॥১৮॥ 

এইবপ জ্ঞানময় ও পরমপুকষ সেই পরমাত্মা জীবাত্মাকে নিজের অন্তর্গত 

কবিযা রহ্যাছেন। যে লোক সেই পবমাআ্াকে জানে, এই জগতে তাহা 

পবমপুকতার্থ নষ্ট হয না। যোগীরা মহামাহাত্মযশালী ও নিত্য সেই পরমাত্মাবে 

দর্শন কবিয়া থাকেন ॥১৯॥ 

(১৯)'"মহানাত্বা-*তন্তেহাত্মা--ইত্যাচার্ধ্যধূতঃ পাঠঃ। এবং দেবঃ"""তশ্বোহাত্বা--পি। 



পর্ববণি হটচত্ারিংশোহধ্যায়ঃ। ৫০৩ 

যঃ সহআং সহআণাং পক্ষান্ সম্তত্য সংপতেত্। 

মধ্যমে মধ্য আগচ্ছেদপি চে স্যান্মনোজবঃ | 

যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং মনাতনম্ ॥২০॥ 

ন দর্শনে তিষ্ঠতি রূপমন্ত পশ্যন্তি চৈনং স্বিগুদ্ধসত্তাঃ | 

হিতো মনীষী মনস| ন' তপ্যতে যে প্রত্রজেমুরসৃতান্তে ভবস্তি। 
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবস্তং সনাতনম্ ॥২১॥ 

ভারতকৌমুদী 

পরমীত্মনো। মহাঁবৈচিত্রযমাহ_-ঘ ইতি। যঃ, সহমাণাং সহন্রম্ অতিবহতরানিত্যর্থঃ পক্ষান্ 
ভাবান্, সন্ভত্য বিস্তার্য, সংপতেৎ্ অতিদূরং গচ্ছেৎ অনস্তরপো নিতরাং দূরবর্তী চ ভবে, স 
চেদ্যদ্ি চ, মনন ইব জবো! বেগো। ষন্ত স তাদুশৌহপি স্তাৎ, “অপাশিপাঁদো জবনো! গ্রহীতা” 
ইতি শ্রুতেঃ ত্দীপি সঃ, মধ্যমে শরীবমধ্যাবযবে হৃদযে, মধ্যে আকাশে যোগিনাং হ্বাগ়াকাশ 
ইতার্থ১ আগচ্ছেৎ্। অধ্যন্তাতিদুরস্থগিরিসরিৎকাননাঁদিসর্ধরূপমেনং পবমাত্মানং ধ্যানমহিম়া 
যোগিনো জ্াতুমরহত্তি, “গ্রাতিভাা সর্বম্৮ ইতি পাঁতগ্রলম্তাদিতি ভাঁবঃ। যা গর্ড় 
খখনত্তানাত্মনঃ পুক্ষান্ বিভ্তীর্য অতিদুরং যদি গচ্ছেৎ মনোৌজিবোৎপি চেৎ স্তাঁৎ তথাপ্যসৌ 
কামরপতয়! বনমধ্যবপ্তিনো গিরেগু হীয়ামপি গন্ধমর্হেৎ $ তথদিত্যপমীধ্বনিঃ 1২০ 

উপাযাস্তরেণাপি পরমপুকযার্থলাভমাহ--নেতি। অস্ত পবক্রহ্ধণঃ, রূপং ম্বো ভাব, দর্শনে 
চাক্্প্রত্যক্ষবিষয়ে ন তিষ্তি, উড্ভৃতবপাঁভীবাৎ “উদ্ভুতরপং নষনম্ত গৌচবঃ* ইত্যভিধানাৎ। 
কিন্ত সুবিভ্তদ্বং শমদমাগ্যত্যাসেন মৈজ্যাদিভাঁবনয়া চ বজন্তযোভ্যামন্ৃষ্ং সত্বং সত্বগুণো যেষাং 
তে তাঁদৃশাশ্য এনং পশ্ঠস্তি জানস্তি। কিঞ্। ঘ হিতো জগত এব হিতৈষী, মনীষী মনোনিগ্রহ- 
সমর্থঃ। ধন্জনাদিক্ষয়েৎপি মনসা ন তপ্যতে চ, স চ, যে চ গ্রব্রজেয়ুং চিত্তবিদ্েপজনকান্ পুত্র- 
কলতরাধীন্ বিহবাষ প্রত্রজ্যামবলঘেরন্, তে চ, অমৃতা মুক্তা ভবস্তি। যদর্থমেতেযামীদৃশী চেষ্টা, তং 
ভগবন্তং সনাতনং পবমাত্মানং যোগিনঃ প্রপশ্তান্তি ॥২১| ' 

,  ভাবতভাবদীপঃ 

কেবনং মোক্ষ এব জ্বানতঃ হ্াৎ অপি তু সর্বং দুবস্থমপি আত্মন্তস্ততৃতমেবাস্তীত্যাহ--য 
ইতি। দশলক্ষাণি অনস্তান্ ব1 পক্ষান্ কৃত! যে! দুরে গচ্ছেৎ সৌহপি মধ্যে শবীরাস্তঃমধ্যমে 
মধ্যস্থে হৃবস্থে পবমেশ্বরে আগচ্ছেদেব। বিপ্রকষ্টমপ্যর্থ, হার্দীকাশে যৌগিনঃ পশ্ঠস্তীত্যর্থঃ। 
এতচ্চাতীতানাগভীদেবপ্যুপলক্ষণম্। তথা চ হার্দাকাশং গ্ররুত্য শ্রয়তে-_“যচ্চান্তেহাস্তি 
ঘচ্চ নাঁন্তি সর্বং তত্র গত্বা! বিন্দত” ইতি) যত্র দুরস্থোহপ্যন্তি তং যোগিনঃ পশ্ঠস্তি 1২০1 
এবংবিধস্াত্মনো! দর্শনীর্ঘং যোগামুগুণাঁনি সাধনাস্তরাণ্যাহ--নেতি। চস্থ্বাগ্গ্রাহম্ এনং 

যিনি অনন্ত বপ বিস্তার কবিয়া অতিদৃবে গ্বীমন করেন, তিনি যদি মনেব 
ম্যায় বেগবান্ও হন, তথাপি তিনি যোগিগণেব হৃদয়াকাশে আগমন করেন। 
ঘোগীব! মহামাহাত্যশীলী ও নিত্য সেই পৰক্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥২০। 

(২.)-"সন্তত্য সম্তপেৎ__পি। ৰ 



৫5৪ মহাভারতে উদ্যোগ- 

গুহস্তি সর্প! ইব গহ্বরাণি ব্বশিক্ষয়া ম্বেন বৃতেন মর্ভ্যাঃ। 
তেয়ু প্রমুান্তি জন] বিষুঢ়া যথাধ্বানং মোহয়ন্তে ভয়ায় | 
যোগিনস্তং প্রপস্থন্তি ভগবস্তং সনাতনমূ ॥২২। 

“দরবৃত্তদন্গিকর্ষো হি ক্ষণার্ঘমপি শম্ততে” ইতি শ্বতেঃ সাধুসংসর্গন্োপাদেয়তাজ্ঞাপনায় 
ছুম্ধনসংজরগন্ত হেষতাং হুচধিতুমাহ--গৃহ্তীতি। সর্তা! ছঞ্জনাঃ, হশিক্ষযা হবসদৃশজনাদুপদেশ- 
লাভেন, হবেন দ্বকীয়েন, বৃত্তেন দুশ্চবিত্রেণ ৮, সর্পা গহ্রবাণি গহ্ববগতন্বশবীরাণীব, গৃহস্তি 
্বকীয়ছুফার্ধ্যাণি গোপয়স্তি $ যথা চ গ্রতাবকাঃ, ভয়াষ ভ্রবাহযণাদিনা ভয়জননায়, অধ্বানং 
মোহয়ন্তে পথিকং প্রতি বিপবীতপথোপদেশেন বাস্তবিকং পন্থানং গোপয়ন্তি, তথা ভয়ায 

জরামরণা দিভয়জননায়, অধ্বানং মুক্তিমাগ্ম, মোহ্যন্তে গোপয়স্তি /- বিমৃঢা জনাঃ তয় 
মর্তোষু গত্বা গ্রমুহূত্তি। অতো! মুমু্ৃু্রনসংসর্গং ন বিদধীতেতি ভাবঃ। যার্থমীদৃশং মুমু্ধণা 
কর্তবযম। তং ভগবস্তং সনা'তনং যোগিনঃ প্রপত্তা্তি |২২। ই 

, ভারতভাবদীপঃ 
শুদ্ধচিত্তী এব চিত্তেন গৃহ্স্তীতি পূর্ববর্ধার্ঘ)। কিঞ্চ যদীয়ং হিতঃ জগন্মিতং মনীবী মনো" 
নিগ্রহণীল্চ ভবতি তথা মনসা চ পুত্রাদীনাং নাশে সভ্যপি ন তপ্যতে তদৈব চিতশুদ্ধি- 
্াতেতি জ্ঞেযম্। এবং জ্ঞাত্বা যে প্রব্রজেযুঃং বিক্ষেপহেতুন্ গৃহাদীংস্তযজেঘুস্তে শল্্যাসিনঃ 
অম্থতা ভবস্তীতি তম্ অমৃতং ঘোগিনঃ পশ্তন্তি ॥২১| মঙ্্যাসং কতাপি বঞ্চকানাং সঙ্গতি্ন 

পরব্রন্মের বপ সাধাবণেব চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয না স্ুুতবাং ধীহাদেব সত্তৃগ্টণ 

অত্যন্ত নির্মল হয়, তাহারাই উহাকে দর্শন করিতে পারেন। আর যিনি 
জগতেবই হিতৈষী, মনকেও দমন করিতে সমর্থ এবং ধনজনাদি নষ্ট হইলে মনে 
মনেও অনুতাপ কবেন না, তিনি-__-আঁব বীহাবা প্রব্রজ্যা অবলম্বন কবেন, তাহার! 

মুক্তিপাভ করেন। ধীহাব জন্ত সাধুগণের এইরূপ চেষ্টা হইয়৷ থাকে, 
মহামাহাত্ম্যশীলী ও নিত্য সেই পবব্রহ্মকে যোগীর! দর্শন কবিয়া থাকেন ॥২১॥ 

সর্গগণ যেমন গর্তের ভিতবে আপনাঁদের শবীব গুপ্ত বাঁখে, দুর্ভনেবাও তেমন 

অপর ছূর্জনদেব নিকট, শিক্ষালাভ কবিয়া এবং নিজেদের দুশ্চরিত্র অনুপাবে 

আপনাদের দুষধার্য্য গুপ্ত বাখে ; কিংবা প্রতাবকেবা যেমন বিপরীত পথ বলিযা 

দিয়া পথিকদিগেব নিকট প্রকৃত পথ গোপন কবে, সেইবপ ছুর্জনেরাও 
সাংসারিক প্রথেব উপদেশ দিয়া মুক্তিব পথ গোপন কবে; সুতবাং মুগ্ধ লোকেরা 

সেই হুর্জনদের নিকটে যাইয়া আবও মুগ্ধ হইয়া পড়ে; অতএব মোক্গার্থী 

লোক ছূর্নের সংদর্ন করিবেন না। মোক্ষার্থীব যাহার জন্ত ছুর্জনসংসর্গ করি- 

(২১ “ন্থুসমিদ্ধত্বা:...মনসাভিপন্তেৎ-_ইত্যাচার্যযধূতঃ পাঠঃ । (১২) অয়ং ক্লৌক আচার্যোগ 

ন'হৃতঃ। 



পর্ববণি বট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৫০৫ 

নাহং সদাহসতুকৃতঃ স্তাং ন মৃত্যু্ন চামৃত্যুরমূতং মে কুতঃ স্যাৎ। 
সত্যানৃতে সত্যসমানবন্ধে সতশ্চ যোনিরসতশ্চৈক এক । 
যোগিনস্তং প্রপশ্বান্তি ভগবন্তং সনাতনয্ ॥২৩॥ এ 

ভারতকৌমুদী 
ইদানীং জীবুকুম্তাম্ভবমাহ--নেতি। অহং সদা অসৎ কৃতে! ন স্তাম্ অবিদ্য়া দেহরূপো 

বিহিতো ন ভবেয়ম্। শুভ রজতত্বস্তেব ব্রদ্মণি দেহত্বস্য অধ্যস্ততয়৷ তন্তাসত্্পত্থাৎ মম চ 
ততিমত্বাৎ। মম প্রাণবিয়োগলক্ষণৌ! মৃত্যুর্নাস্তি, অমৃত্যু্থ ত্যুবিরোধি দেহপ্রাণসংযৌগলক্ষণং 

জন্ম চ নাস্তি, প্রাণবিয়োগসংযোগবোর্দেহধর্দত্বাৎ মম চ তত্তিন্ততা।) মে মম, কুতো লাম অমৃত, 

ুক্তিঃ স্তাৎ কুতোইপি নেত্যর্ধ, নিত্যমুক্তস্ত মুক্র্য.ংপত্তাস্ভবাদ্। সত্যং শুক্যাদি অনৃতং 
শুক্তিরসতার্দি তে উভে এব, সত্যে পবত্রক্ষণি সমান এব বন্ধঃ সন্বদ্ধো! যযোস্তে তাদুশে ভবতঃ, 

স্ততিরজতাদের্যথা সর্ববদী মিথ্যাত্বম, শুক্যাদেরপি তখৈব অবস্তত্বানিখ্যাত্মিতি ভাব: । তথা 
এক এবাহম, সতঃ কাবণন্ত মৃদাদেশ্চ, অনতঃ কার্ধাস্ত ঘটাঁদেশ্চ, যোনিঃ কারণম, ব্রদ্মরপতয়া 

সর্বকারণত্বাৎ "যতো বা ইযানি ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদিশ্রুতেঃ ৷ যোগিনন্তম্ অহভুতং ভগবস্তং 
দনীতনং পরমাত্মানং প্রপশ্যাত্তি ॥২৩। 

ভারতভাবদীপঃ 
কর্থব্যেত্যাহ--গৃহস্তীতি। মত্ঠাঃ লৌকিকাঃ ্বশিক্ষয়া স্বেষাং গুরণাং শিক্ষয়া ম্বেন বৃত্রেন 
বা বহিৃষ্টীনাং বমণীষেন চ দস্ভবপেণ গহববাঁণি পাঁপানি মগ্যমাংসপরস্ত্রীসেবনাদীনি গৃহস্তি 
ছাদয়স্তি। তথা সণ: খলাঃ পরমূছেজযন্োৎপি বিলাদৌ নিলীয় আত্মানং গৃহস্তি তঘৎ। 
তেযু বাহতো! বমণীষেষু তেষাং অমীপে বিমুঢাঃ জনাঃং মুহত্তি। এতদেবাহ--য্থাধ্বানং 
মার্সমনতিক্রম্য শিষ্টানাং লৌকনৃষটমীচাবমত্যজত: তথায় নবকায় প্রাপয়িতুং তান্ মোহয়ন্তে 
মস্তমীংসাগ্ধন্তচিব্রতোপদেশেন প্রতারযস্তি। অতঃ সম্যক্পরীক্ষিতৈঃ 'সহৈব সঙ্গতির্ধননাভায় 
কর্তব্য তং যৌগিনঃ পশ্তস্তি )২২। এবং সর্ববকর্মাম্পশিনাং যৌগিনামণি ছুঃসঙ্গত্যাগমাবশ্ক- 
তয়োক্কা, জীবসুক্রানাং তেযামনূৃভবমন্থবদতি _নাহমিতি। অহং জ্দা কালত্রয়েছপি 
অসতকতঃ অসতা দেহেন্দিযাদিন৷ তাঁদাত্যাধ্যাদেন তদত্রুতঃ সথখছুংখজরামরণীদিধর্শবান্ 
কৃতঃ অসংরুতঃ ন স্াং ন ভব্যেং দেহাঁদীনামসত্বাদেবেত্যর্ঘঃ। অতএব দেহবিয়োগরূপো মৃত্যু- 
রূপি নাস্তি নাপি অমৃত্যন্তদিরোধী জন্মলাভঃ জন্মমরণপ্রবাহরূপন্ত মৃত্যুসংজ্জিন্ত বন্ধন্তা- 

ভাবাৎ। অমতং মোক্ষোহপি মম কৃত; ন কুতশ্চিদিতর্বঃ। তত্র হেতুঃ--মত্যং ঘটাদি 
'অবুভং র্ছবগাদি, তে উভে অপি সত্যনমানবন্ধে সত্যম্ অবাধিতং জমানং সর্ব সর্বদেশেষূ 
বেন "নং সেই মহাঁমাহীত্বশীলী ও নিত্য পরব্রন্মকে যোগীরা দর্শন করিয়! 
থাকেন।২খা 

৯-সম্রীবনুক্ত১2ুক্ষেবা এইরূপ অনুভব করিয়া থাকেন যে, “অবিদ্ভা কখনও 

আমাকে্েহবপ কবে নাই (আমি অবিগ্ঠাবশতঃ কখনও দেহকে আত্মা বলিয়া 
ছি ক) 75555845598 

উদ্যৌগ-&৪ (১৪) 



৫০৬ মহাভারতে উদ্যোগ- 

ন সাধুনা নোত অসাধুনা বা সমানমেতদ্দুশ্যুতে মানুষেষু। 
সমানমেতদমৃতম্ত বিদ্ভাদেবং যুক্তো মধু তদৈ পরীপ্নেু। 
যোখিনস্তং প্রপশ্ঠন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥২৪॥ 

ভাবতকৌমুদী 
অন্তঞ্চ জীবন্ুভাহুভবং ত্রবন্ তমন্গভবং যোগিন্তপ্যতিদিশতি-_নেতি। অহং সাধুনা পুণ্যেন 

ন, উত বা অসাধুনা পাঁপেনাপি ন সব্বন্ধ ইতি শেষঃ বর্বদর্শনাৎ “ভি্যতে হৃযগ্রনিস্হিন্তে 
মর্বসংশযাঃ ৷ ক্ষীয়স্তে চান্ত কর্মাণি তন্মিন দৃষ্টে পরাবরে 1” ইতি ম্বতেঃ। কিন্ত এতৎ পুণ্য 
পাঁপঞোভযম্, অজ্ঞানিষু মানুষেযু। সমানমেব সব্ঘদ্ধং যথা দৃশ্তে, তথা অমৃতন্য মুক্তম্তাপি পুক্রষন্ত, 
এতৎ পুণ্যং পাঁপথেণভয্ং লমানমেবাসদদ্ধম, বিভ্তাজ্জানীয়া, মাদুশো জীবন্ম.ক্ত ইতি শেষঃ। 
এবমীদৃশমেব ভাবযন্, যুক্তো! যোগী জনোইপি, তৎ পবর্য়পম্, মধু মধুবনসধরমাননদম্, পবীখেৎ 
লবমিচ্ছেৎ্। ঘবর্থং যোগী তাদৃশং চেষ্টেত তং ভগবন্তং সনাতনং পবমাত্মানং যোগিনঃ 
প্রপত্থত্তি ॥২৪| 

শি ও এড আহ আও এ প্রত স্ 

' ভারতভাবদীপঃ 

চৈকরপং ব্রদ্ধ তদেব বদ্ধো৷ নিগ্রহস্থানং যয়োন্তে তথা। সর্বং জগৎ ক্রক্ধাধীনমিত্যর্থ। 
সত: কার্ধাশত অসতঃ কারণন্ত চ যোঁনিঃ উৎপভিগ্রলয়স্থানম্ অহম্ এক এব তং মাং যোগিন: 
পশ্যন্তি। তথা চ শ্রুতিঃ--“ন নিবোধো ন চোত্পত্ির্ন বছ্ধো ন চ দাধকঃ। নমুগুকর্ন বৈ 
মুক্ত ইত্যেষা পবমার্থতা ॥” ইতি। হ্যাদিকং সর্ববং ময্যেব কল্লিতমিত্যাহ ॥২৩। “ন ন সাধুন! 
কর্ণ! ভূযামো এবাসাধুন! কনীযা”নিতি শ্রতিসিদ্ধং কর্মাম্পর্শং ব্র্ষবি্ভাফলমাহ-_ন সাধুনেতি। 
অসাধনা বাপি সসাধনা বেত্যত্র শ্রঘণঃ অসঙ্গতত্বমুক্তম্ ইহ তু ব্রহ্মাবিঘঃ পীপাম্পর্শ উচ্যতে 

এতর্তরহ্ষ চিদ্ধপং ত্র সাঁধুনা কর্ণণা! সমানম্ উত্বষ্টং ন ভবতি, উত এপি অসাধুনা কর্মণা- 

শমানম্ অপকষ্ট্ক ন ভবতি। মাছুষেু দেহাভিমানিযু তু এতৎ দৃশ্তত এব উচ্চাবচং 
কর্শফলং ন তথা ব্রহ্মবিদিত্যর্থ)। অত্র হেতুঃ-মমানমিতি। এতাব্রঘ চিদ্রপং বদ্ধ 
অম্বতন্ত কৈবল্যস্ত সমান, যথা কৈবল্যে সর্ধবাদিসম্মতপুণ্যপাপয়োরম্পর্শ এবং ত্রদ্ষবিষ্- 
পীত্যর্থঃ। অত এবং পূর্বোকগ্রকাবেণ যুক্তো যোগবান্ তথধু ব্রহ্ম। বহ্বিতি পাঠেহপি 
স্. এবার্থ:ঃ। নিববধিকন্ত বহুত তব্রৈব পধ্যবসানাৎ্। পরীদ্দেৎ সর্বপ্রকাবেণ প্রাথথ 

মনে করি নাই); আমাব মৃত্যুও নাই, জন্মও নাই, মুক্তিই বা হইবে কেন?। 
জগতেব সত্য ও মিথ্যা সকল পদার্থেরই ব্রদ্ষেৰ সঙ্গে সমান দন্বন্ধ ; আব একই 
আমি কারণেবও কারণ এবং কার্য্যেবও কারণ । যোগীব। মহাঁমাহাত্যশালী ও 

নিত্য সেই জীবন্ুক্তগণের “অহংস্যবপ পরমাত্মাকে দর্শন কবিষা থাকেন ॥২৩| 
আব জীবনুক্ত পুকষের৷ এইবপও মনে করেন ষে, 'আমাতে পুণ্য বা 

পাপের কোন সম্বন্ধ নাই$ এই ছুইটাকে অজ্ঞানী মানুষেই সমানভাবে দেখা 

যায় এবং এই ছুইটাকে মুক্ত পুকষেও সমানভাবেই অসম্বদ্ধ জানিবেে। এইবপ 

ভাঁবিতে থাকিয়া যোগীও সেই ব্রন্মন্বরূপ পরমানন্দ লাভ করিবাব ইচ্ছা করি- 



পর্ববাণি যট্চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৫০৭ 

নাস্তাতিবাদ! হদয়ং তাপয়স্তি নানধীতং নাহুতমগ্নিহোত্রমূ। . 

মনো ব্রাহ্মী লঘুতামাদধীত প্রজ্ঞাং চাম্মৈ নাম ধীরা লভন্তে। 
যোগিনস্তং প্রপশ্থন্তি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥২৫॥ 

এবং ষঃ সর্ববভূতেষু আত্মানমনুপশ্যতি। 
অন্ত্রান্যত্র যুক্তেযু কিং স শোচেততঃ পরমূ ॥২৬॥ 

জীবনুক্তশ্বৈবাবস্থাস্তরমাহ ভ্রিভিঃ। নেতি। অতিবাঁদা অতীবপবনিন্দা অপি, অন্ত 
জীবন্ত, হদযং ন তাপয়ন্তি, সংসাবব্যাপারবহিভূর্তত্বাৎ।_ অনধীতং বেদীনামনধ্যয়নং ন, 
অন্তমগ্নিহোর্ধ কর্তু অরুতং নিত্যকর্দমাত্রমপি ন মনজ্তাঁপয়তীত্যর্১, তদানীং কর্ণণা” 
মগ্রয়োজনত্বাৎ। ধীরা ধ্যানবস্তো। যোগিনো। যাং গ্রজাং লভস্তে, ত্রাঙ্মী ঈদৃণী ব্রহ্মসনবদ্ধিনী বাঁক্, 
তাঁ প্রজ্ঞাং ততজগনং নাম, অন্মৈ অন্য জীব্গুক্তম্ত, লঘু লীগ্রমেব আঁদধীত জনয়েখ। তশ্চ 
তন্ত। নির্ববাণমুক্তিরিত্যাশয়ঃ। যত্প্রাপ্তিনিমিভমিয়ং ক্রাঙ্মী বাঁক্ গ্রবর্ততে তং ভগবস্তং অনাতনং 
পরমাযানং যোগিনঃ প্রপত্তত্তি 1২৫! 

০ 

ভারতভাবদীপঃ 

মিচ্ছেখ। ভমেব চ যোঁগিনঃ পণ্ঠত্তি 1২৪॥ নাম্তেতি। অন্ত আত্মধিদঃ অভিবাদঃ 
নিন্নাবচনানি হায়ং ন তাপয়স্তি। অথবা ময়া নাধীতং ময়! ন ছতমিত্যাদিকমপি অন্ত মন 

ইতি পূর্বাযি। শ্রায়তে চ--“নৈনং কৃতাকৃতে তপত ইতি। এতং হুবাঁব ন তপতি কিমহং 
সাধু নাকরবং কিমহৎ পাপমকরবন্ঠ ইতি চ। ত্রাঙধী ব্রদ্দদথদ্ধিনীয়ং বিস্তা অন পুরুষায় 
লঘু শীম্রৎ তাং প্রজ্ঞাং যামবিরৃত্য ম্মরতি। “প্রজ্াপ্রীসাদমারহ্ হশোচ্যঃ শোচতে! জনান্। 
ভূষিানিৰ শৈলস্থঃ সর্বান্ প্রাজ্ঞোহমুপস্তুতি ।+ ইতি তাং প্রজ্ঞামৃতন্তরাখ্যাম্ 'আদধীত 
সমর্পয়েখ। আত্মবিৎ সর্ববিস্তবতীত্যর্থঃ | তাং কাঁং যাং প্রজ্ঞাং ধীরাঃ ধ্যানবন্তে। নাষ 
নিশ্চিত লতন্তে নান্তে। এতেন শোকমোঁহনিবৃত্তিঃ সর্বজ্ঞ ব্রদাবিস্াফলমুক্তং ভবতি। 
ঘং ন তাঁপয়স্তি তং বিদরভিমং পরমেশ্বরং যৌগিনঃ পত্ঠস্তি 1২৫ এবমনেন প্রকাবেণ ষঃ 

বেন। যোগীরা মহামাহাত্ব্যশীলী ও নিত্য সেই পরমাত্মবাকে দর্শন করিয়া 
থাকেন ॥২৪॥ 

গুরুতর পরনিন্দাও জীবন্দুক্ত লোকের হৃদয়ে সম্তাপ উৎপাদন করে না, কিংবা 
বেদপাঁঠ বাঁ অগ্নিহোত্র না কবিলেও তাহার মনে অনুতাপ জন্মে না। আব 
যোগ্ীরা যেরূপ জ্ঞান লাভ করেন, এই ব্রহ্মসন্বন্ধী বাক্যও সেইবপ জ্ঞানই সত্বর 
জীবনুক্ত লোকের উৎপাদন কবে। যে ব্রহ্গপ্রাপ্তির জন্ত এইবপ ব্রঙ্গাসন্বন্ধী বাক্য 
হইয়া থাকে, সেই মহামাহাত্যশালী ও নিত্য ্রহ্মকে যোগীরা দর্শন করিয়া 
থাকেন ॥২৫। ্ 

(২৫) অল্পং শ্লোক আচার্যেণ ন ধৃতঃ। (২৬) ইমং যঃ সর্ববভূতেযু--ইত্যাচারযধৃত: পাঠ । 



৫০৮ * মহাভারতে উদ্যোগ্ন- 

যথোদপানে মহতি সর্ববতঃ সংপ্লতোদকে | 
এবং সর্ধেষু বেদেষু আত্মানমনুজানতঃ ॥২৭॥ 

অসুষ্ঠমান্রঃ পুরুষো মহাত্ব। ন দৃশ্ঠতেহসৌ হৃদি সমিবিউঃ | 
অজশ্চবে দিবারাভ্রমতন্্রিতশ্চ স তং মস্বা করিবান্তে গ্রসম্ঃ ॥২৮| 

ভাঁব্তকৌমুদী 
এবমিতি। যে! জীবনুক্তঃ, যুক্তেমু দেহেস্দ্রি়সমিতেযুঃ অন্তত্রান্ততর অন্যেঘন্তেযু দর্বতৃতেযু। 

এবং ব্যাপিনং মস্চিদানননরপমাআানম অন্ুপশ্ততি, ততঃ পরম্। পুত্রকলন্রারদিনাশেহপি কিং স 
শোচেৎ, অপি তু কথমপ্পি নেত্যর্ঘ, জ্ঞানমহিষ্না তন্ত শোকাগ্তীতত্বাৎ “তত্র কো মোহঃ কঃ 
শোক একত্মন্ূপহতঃ” ইতি শ্রুতেঃ 1২৬ ূ 

যথেতি। সর্বতঃ সংপ্র-তানি বিভতানি উদ্কানি যন্ত তল্মিন্ মহতি উদপানে জলাশয়ে সৃতি, 
যথা ্ লানাগ্ভধিনঃ পঞ্থলাদিপ্রয়োজনং ন বর্তত ইতি শেষঃ, এবং তথা, আতআানমন্জানতো! 
জীবুকতন্ত, সর্ক্ষপি বেদেধু প্রযোজনং ন বর্ততে, যহাজলাশয়েন পলাদিগ্রয়োজনস্তেব আত্ম" 
জানেন সর্ববেদজানপ্রযোজনন্ত সর্ববথা সাধিতত্বাদিতি ভাবঃ ॥২৭॥ 

ইদ্বানীং জীবন্বরূপং তন্ত ব্রদ্ধাভেদঞ্চাহ-_অনুষ্টেতি। দর্কেষামেব ভূতানাং হৃদি সমগিবিউ, 
অনুষ্ঠান: কুত্রোহপি, মহাত্মা! ত্রশ্থাভিন্নত়া ব্যাপক অসৌ। পুরুযো জীব, ন দৃশ্ঠতে, 
বহিরাবরণমত্াৎ রপাভাবাচ্চ। ম চ, অজো৷ জন্মবহিতঃ, ব্রদ্ধীভিন্নত্বাৎ , চরতীতি চরঃ 

ভাবতভাবদীপঃ 
সর্ববভৃতেযু সন্রপেণ অন্ন্যতমাত্মানং গুবুক্তিমন্থপগ্ঠতি ধ্যানেন সাক্ষাৎ করোতি দঃ অস্থাত্ 
কর্মাদৌ অন্যত্র দারাদৌ যুক্তেষু পুরুযাস্তরেযু সৎন্থ কিং শোচতি নৈব শোচতি কিন্ত ত এবং 
শোৌচস্তীত্যর্ঘঃ ॥২৬। উদকং পীষতেৎন্মিমিত্যুদপাঁনে কাসাঁবাদৌ তৃযার্ডস্ত যাবতা জলেন 
নানপানাদিসি্িস্তাবতৈব সর্বেযু বেদেযু আত্মজ্ঞন্ত ধ্যায়িন ইষ্টসিদ্ধিঃ। অতো গ্রন্থভার- 

বহনং বৃখৈব, কিন্ত ত্ৰস্তরগতং ম্বোপযুক্তং সাবমাত্্ং গুরুবাক্যাদুগৃহীত্বা যোগেন কৃতরত্যো 
ভবেদিত্যর্থঃ ॥২৭/ অনুষ্ঠেতি। উপাধিতোহপ্পবিমাণৌহপি ঘতো মহাত্মা ব্যাপকঃ 
ন দৃশ্ততে রূপার্দিহীনত্বাৎ। অজো! জন্মাদিশূন্কঃ | দিবারাত্র, চরতীতি চরঃ জগনিয়মনে 

যিনি, দেহেন্দরিয়যুক্ত অন্তান্ত সকল ভূতে এইবপ পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি 
তাহার পর পুত্রকলত্রা্দি নষ্ট হইলেও কেন শোক কবিবেন 1॥২৩। 

সর্বত্র প্রচুবজললম্পন্ন বিশাল জলাশধ পাইলে, মানুষেব যেমন ক্ষুদ্র জলা- 
শয়ের প্রয়োজন হয় না, সেইরপ ব্রঙ্গঙ্ঞানীর পক্ষে সমস্ত বেদেও কোন প্রয়ো- 

জন হয না 7২৭ 

(২৭) এবং সর্বভূতেষু ব্রা্ষণন্ত বিজানতঃ--ইত্য।চার্ধ্যসম্মতঃ পাঠঃ। (২৮) অয়ং ফ্লোকোহপি 

আচাধ্যেণ ন ধৃত । 



পর্ব . ট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ১১৯ 
অহমেবম্থুতো মাতা পিতা পুত্রোহিম্ম্যহং পুনঃ । 
আত্মাহমপি সর্ববস্য যচ্চ নান্তি যদস্তি চ 1২৯ 

পিতামহোহস্সি স্থবিরঃ প্তি। পুত্রশ্চ ভারত !। 
মমৈব যুয়মাত্মস্থা ন মে যুয়ং ন বোহপ্যহ্ম্ ॥৩০| 

ভারতকৌমুদী ঁ 
্পনদানবানিব, তথেবামুতবাৎ) দিবারাত্রম্ অতন্ত্রিতা জাগবিতনচ, স্যুধতাবপি তন শ্বরূপে- 
পৈবীবস্থানাৎ। কবিবিদ্বান্, তং জীবন মতা ব্রদ্মাভেদেন জাত, প্রদমো। বাগবেষাদিকালুন্শূন্যতয়া 
নির্দলঃ সন্ আন্তে তিষ্ঠতি। ত্বমপি তথৈৰ ভবিতুং যতম্বেতি ভাব; ॥২৮ 

অথ ব্রদ্ষবিৎ কুমার আঁধিভৌতিকাধ্যাত্মবিকভাবাঁভ্যাম্ “অহ ব্রদ্ধান্মি” ইতি শ্রুতিসিদ্ধং 
স্বাহ্ভবমাহ--অহমিতি। অহমেব জগতাঁং মাতা পিতা চ ম্বতঃ, উৎপাদ্কত্বাৎ “যতো বা 
ইমানি ভূতানি জাষন্তে” ইতি শ্রুতেঃ। পুনবহমেব জগতাং পুজোহশ্ি, পিতাপুত্রয়োরত্দোৎ 
“স্ এক্ষত বন স্যাং গ্রজাযেয়” ইতি শ্রুতে, “আত্মা বৈ জায়তে পুত্র” ইতি ম্বৃতেশ্চ। 
ইত্যাধিতৌতিকভাবেন খ্বান্ততবঃ। অহং সর্কন্তাপি প্রাণিন অস্থি, অহংপ্রত্যযগোচরসযাত্বত্বাৎ 
তস্ত চ্রম্ধাভিননতবাৎ পুনস্তন্তৈব চ সর্ধবজীবাত্মরপত্থাৎ। ইত্যাধ্যাত্মিকভাঁবেন স্বা্ুতবঃ। যচ্চ 
নাস্তি অতীততবাপ্তীবিত্বাচ্চ ন বর্থতে, যচ্চ অন্তি বর্দতে, ততসর্ববমেবাহ্ম। ইত্যপ্যাধিভৌতিক- 
ভাবেন সর্বভূতরপতয়া স্বাতবঃ, “সর্ব্বং খঘিদং ব্দ্ম” ইতি শুতে; ॥২৯| 

ভারতভাবদীপঃ 
নিত্যোদ্যুক্ত ইত্যর্ঘঃ। সঃ অধিকারী তম্ আত্মানং সত্ব! জাত্ব। কবি; ত্রান্তদর্শা আস্তে 
কর্মভ্য উপরতে। ভবতি কৃত্ত্যত্বাৎ। অতএব প্রসম্ঃ উপাধিকতকী লুস্তত্যগানরিম্বলঃ ॥২৮| 
অথেদানীং ব্রদবিদাত্মনে। ব্হ্ষভাবং বামদেববদপরোক্ষীকুর্বন্ ম্ত সার্বাত্যং স্ঞোতি-_ 
অহমেবেতি। নাস্তি অতীতানাগতম্। অন্তি বর্তমানম্। নর্বেষামন্তরাত্ম! চাহমেবান্ি 
॥২৯। - পিতামহ ইতি। এবমাত্মনি সর্বসারোপ্য অপবদতি ন মে যুয়ং ন বো ব্লমিতি। 

যিনি প্রাপিমান্রেরই হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং ক্ষুদ্র হইয়াও বিশাল, সেই 
জীবাত্মাও দৃষ্টিগোচর হন 'না। আর তিনিও জন্মবিহীন এবং অচল হইয়াও চলের 
্থায় প্রতীয়মান হন, বিশেষতঃ সর্বদাই জাগবিত থাকেন। জ্ঞানী লোক সেই 
জীবাত্মাকে পরমাত্মবপে ধারণা করিয়া রাগদেযাদিশূন্য হইয়া অবস্থান 
করেন ॥২৮॥ 

আমিই জগতের মাতা ও পিতা; আবার আমিই জগতের পুত্র ; আর আমিই 
নকলের আত্মা; এবং যাহা অতীত, যাহা৷ ভাবী ও যাহা বর্তমান, মে. সকলও 
আমিই ॥২৯1 

(৩*)""স বো হহম্--পি,"'ন বো! হহ্ম্-ব| ব নি,.*ন বো বয়ষ্-_-যা। 



৫55 মহাভারতে উদ্যোগ- 

আত্্মৈব শ্থানং মম জন্ম চাত্বা ওতপ্রোতোহহমজরপ্রতিষ্ঠঃ। 
অজশ্চবে দিবারাত্রমতন্দ্রিতাহহং মাং বিজ্ঞায় কবিরান্তে প্রসনঃ ॥৩১॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
ইদানীমাধিদৈবিকভাবেন শ্বান্ছতবমাহ--পিতামহ ইতি। হে ভারত! অহম্ স্বিরঃ 

পিতামহো হিরণ্যগ্ভঃ, পিতা মরীচ্যার্দিঃ, পুত্ঃ কশ্পাদিশ্চান্মি, "দর্ব্বং খ্িদং ব্রন্ম* ইতি শ্রুতেঃ | 
ইত্যাধিদৈবিকভাবেন স্বান্ভবঃ। বৃয়ং সর্বব এব লোকাঃ, মমৈব আত্মস্থাঃ '্ঘরপদ্থিতাঃ, “তন্মিন্ 
লোকাঃ শ্রিতাঃ 'সর্কেব” ইতি শ্রতেঃ। ইতি জগদাধাঁবদ্ধেন স্বান্ভবঃ | যুষং মাধিকাঃ, মে মম, 
তত্বতঃ নন্বদ্বা ন, অহমপি, বো যুক্সাকম্ তত্বতঃ স্ঘদ্ধো৷ ন, “অসঙ্গো হাঘং পুরুষ: ইতি শ্রুতেঃ। 

ইতি সর্ববাসন্বদ্বরপত্বেন স্বা্ছতবঃ 1৩০ 
মুুক্ষুণাং জ্ঞেম্বরপমাহ-_আর্মেতি। আত্মা ব্রদ্মেব, মম ব্রদ্বণঃ, গ্থানমধিকরণম্, "্ন ভগবঃ 

কম্িন্ প্রতিঠিত ইতি স্বে মহিম্নি” ইতি শ্রতেঃ। আত্মা জীবপঞ্চ যম জন্ম । অহ্ম্। 
ওতপ্রোতো! জগত্পদার্থানামন্তর্বহিশ্চ সন্দ্ধঃ, ঘটে মৃত্তিকেব। অজরা অক্ষযা প্রতিষ্ঠা স্থিতি 
ন তাদুশশ্গাহম্, নিত্যত্বাৎ। অজ উত্পত্তিপুন্তঃ, “ন জায়তে ভরিতে বা৷ বিপশ্চিৎ” ইতি শরতের । 
চরতীতি চরে! গমনশীল ইব, "অপাণিপাদো] জবনো গ্রহীতা” ইতি শ্ুতেঃ। অহমূ, দিবারাত্র- 
মতন্তিতো জাগরিতশ্চ, চিন্মষত্বাৎ “্নাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুশ্চ” ইতি শ্রতেঃ। ঈদৃশং 
মাং বিজ্ঞায়, কবিবিহান্, গ্রসন্নঃ বাগতেযাদিবর্জনানির্শীলঃ সন্ঃ আস্তে তিষ্ঠতি 1৩১1 

ভাবতভাবদীপঃ 
য্চপি রজ্জামুরগ আরোপিতন্তখাঁপি তয়োর্ন কশ্চিৎ সম্দ্ধোহত্তি অধিষ্ঠানব্যতিবেকেণাধ্য- 
ভশ্তাসত্বা। এবং প্রত্যগাত্মজগতোবপ্যসত্দ্ধো রষটব্যঃ॥৩০। অহমেব মুমুক্ষণাং জেয 
ইত্যাহ- আত্মৈবৈতি। মম স্থানম্ অধিষ্ঠানৎ আত্মৈব। ম্বে মহিমি প্রতিষিতঃ” 
ইতি শ্রতেঃ। অতএব মম জন্ম জননহেতুবপি আট্মৈ। অঅত্বাদেব অহংকার্ধ্যে 
ওত; প্রোতণ্চ তির্ঘগর্ঘ্চ পটে তত্তব ইবাহদ্যাতোইন্মি। অজরা অপ্রচ্যুত্ষভাবা৷ প্রতিষ্ঠা 

অধিষ্ঠানত্ব, যশ্ত দল তথা অজশ্চর ইতি পাদ ব্যাখ্যাতঃ। মাং সর্ব্রষাং ভূতানা- 

ভরতনন্দন! আমিই সেই বৃদ্ধ ত্রদ্ধা, আমিই মবীচিপ্রভৃতি এবং আমিই 

কশ্ঠপাদি। আর আপনাবা সকলে আমাৰ উপবেই বহিয়াছেন বটে, তথাপি 

আপনারা আমার নহেন, কিংবা আমিও আপনাদের নহি ॥৩০| 

আমিই আমাব আশ্রষ, জীবৰপে স্থিতিই আমাঁব জন্ম, আমি জগতেব দকল 

পদার্থেই ওতপ্রোতভাবে বহিযাঁছি, আমাব স্থিতিব কখনও ক্ষয় হয় না, আমাব 

উৎপত্তি নাই, আমি যেন বিচরণ করি এবং আমি দর্ধবদাই জাগরিত থাকি । জ্ঞানি- 

লোক এইভাবে আমাকে জানিয়া রাগছেবাদিশৃস্ত হইয়া অবস্থান করেন।৩১ 



পর্বণি বট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ| ৫১১ 

অণোরণীয়ান্ হুমনাঃ সর্ধ্বসভূতেঘবস্থিতঃ | 

পিতরং সর্ববভূতানাং পুক্করে নিহিতং বিছুঃ ॥৩২। 

ইতি শ্্রীমহাভারতে শতপাহত্যাং সংহ্তীয়াং বৈয়াসিক্যামুদূষোগপর্ব্বণি 
সনৎ্ম্জাতে সনৎম্জাতীয়মধ্যাত্বশান্ত্ং সমাপ্তং নাম 

ঘট্চত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ 
- ৪৪ 

অন্যেষাং ব্রহ্মবিদাম্ভবমুদবাহত্য বকতব্মুপসংহবতি--অণৌবিতি । অহ্ম১অণোঃমনঃপ্রভৃতি- 

কুঙ্মীদপি, অনীয়ান্ কুক্্রতবঃ) “অপৌবনীযান্ মহতে। মহীযান্” ইতি শ্রুতেঃ। হু নিত্যং মনো 
জ্ঞানং যন্তেতি সুমনা “বাহোঃ শিরঃ” ইত্যাদিবদ্দভেদসন্বন্ধে ষষ্ঠ্যা নিত্যজ্ঞানমষ ইত্যর্থঃ, “সত্য 
জানমানন্দং ব্রন্ম” ইতি শ্রুতেঃ। সর্ব্বভূতেষু জীববপেণাবন্থিতঃ। ন কেরলমীদ্শো মমান্ুভবঃ 
অপি তু সনকাদীনামপীত্যাহ--পিতরমিতি। সর্বভূতানাং পিতরমুৎপাঁদগ্লিতাবম্, “যতো বা 
ইমানি ভূতানি জাযস্তে” ইতি শ্রুতেঃ তথা! গুফবে হৃদপন্নে, নিহিতং স্থিতঞ্চ মাম বিরুর্জানস্তি 
সনকসনন্দনবামদেবাদয ইতি শেষ, অনুষ্ঠমানরঃ পুরুষ: সদা! জনানাং হদয়ে সঙ্নিবি্টঃ” ইতি 

শ্রুতেঃ 1৩২। 

ইতি ম্হাঁমহোপাধ্যায়-ভাঁবতা চার্ধ্য-মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্রীহরিদাসদিদবান্তবাগীশতষ্টীচাধ্যবিরচিতায়াং 
মহাভারতটাকায়াং ভার্তকৌমুদ্ীসমাখ্যায়ামুদযোগপর্ববণি সনৎহ্জাতে 

যট্চত্বাবিংশোহ্ধ্যাযঃ ॥০| 
১ 

ভাবতভাবদীপঃ ' 
মন্তবাত্মানং গর্বেশ্ববং সর্ব্বকর্তীরং বিজ্ঞায কৰিঃ প্রসন্ন আস্তে ॥৩১| প্রকবণার্থমুপলংহরতি-_. 
অণৌবিতি। অপৌরপ্যধুতরে! ছূর্ণক্ষযঃ ন তধুতরপবিমাণবান্। অন্থুলমনগথহস্বমদীর্ঘমিতি 
্রন্ধণি চতুব্বিধপরিমাঁণনিষেধাৎ এতেন নিগুণং বপমুক্তমূ। দ্ছ্মনাঃ শৌভনং মনে! দিব্যং চু 
ীয়াখ্যম্ অতীতাদিসর্প্রকাশকং যন্ত। “মনোহস্ত নৈবং চক্ষুঠ ইতি শ্রুতেঃ। নল ন্ুমনাঃ 
এতেন সগুণং রূপযৃক্তম্। সর্ববভূতেষু জাগ্রতি অন্তর্যামিরপেণ জাগন্তি। শপোহলুগীর্ষঃ গুণাভাবন্চ। 

পিতরম্ অর্থাছ্দীদীনাং জরাযুজাদীনাঞ্চ। সর্বদভূতেযু সর্বদেহেষু পুফবে হাায়পুগরীকে নিহিতং 
স্থিতং বিছুত্রণঘণ। জানস্তি। এবংগুণবিশিষ্টং প্রত্যাগাত্বানং ঘষে বিচিন্তনেন লাক্ষাতকৃত্য 
কতকৃত্যো। ভবতীত্যর্থঃ 1৩২] 

ইতি শ্রীমহীভারতে উদ্যোগপর্ধ্বণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভরিভারাদ যট্চত্বারিংশোহ্ধ্যাযঃ ॥৪৬1 
8 

আমি সুস্ম হইতেও হুস্মতর, নিত্যজ্ঞানমর এবং জীবে সর্ববভূতে অবস্থিত 
বহিষাছি।' সনক, সনন্দন ও বাঁমদেবপ্রভৃতি ভ্ানীবা আমাকে দর্ধভূতের 
উৎপাদক এব হৃদয়পথে অবস্থিত বলিষ! জানেন” ॥৩২॥ 

(৩২)"*সর্বভূতেষু জাগ্রতি--পি বা! ব ব1 নি। 



€ ৪। যানসদিপর্ব। ) 

সগুচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। 

-৪%2- 
ূ বৈশম্পায়ন উবাচ। 
এবং সনৎস্জাতেন বিদ্ররেণ চ ধীমতা। 

সার্ধং কথয়তো রাজ সা৷ ব্যতীয়ায় শর্ধবরী ॥১॥ 
 তন্তাং বজন্তাং ব্যুষ্টাষাং রাজানঃ সর্ব এব তে। 
সভামাবিবিশুহ্বকটাঃ সৃতন্যোপদিদুক্ষয়া ॥২, 
গুশ্রাষম।ণাঃ পার্থানাং বাচো ধর্মার্থসংহিতাঃ। 

ধৃতরাষ্ট্রমুখাঃ সর্বেধ যযু রাজসভাং শুভাম্ ॥৩॥ 
স্থধাবদাতাং বিশ্তীর্ণাং কনকাজিরভূষিতামৃ। 
চন্ত্রপ্রতাং স্রুচিরাং সিক্তাং চন্দনবারিণা ॥৪॥ 

রুচিবৈবাসনৈঃ ভীর্ণাং কাঞ্চনৈরর্দারবৈবপি। 
অশ্মদারমধৈণ্তৈঃ স্বাভীর৭৫ৈঃ সোতরচ্ছদৈহ ॥৫॥ (বিশেষকম্) 

গানরাজ পা উজ ই সাজা ছি ২. ওত 28৩গজঞ এআ আপে ৪১ ভে ভা জন ও যার 

ভাবতকৌমুদী ৃ 
ইদানীং প্ররুতমলগসবতি--এবমিতি। ব্যতীষাষ অতিচক্রামূ। শর্বরী রারিঃ 1১ 
তন্তামিতি। বুষ্টাযাং গ্রভাতায়াম। “বুষ্টং দিনে প্রতাঁতে চ ফলে পধুঠধিতেহপি ৮” ইতি 

বিঃ । তন সয়, উপদিদৃক্ষয়া সমীপে জ্টুমিচ্ছযা ॥২। 
শুশ্রষেতি। শুশ্রাষমাণ1ঃ আোতুমিচ্ছন্তঃ | ধর্মার্থাত্যাং সংহিতা যুক্তাঃ। সুধয়া তরলচূর্ণলেপেন 

অবদাতাং শুত্রামূ। কনকাজিরেণ হ্ব্ণময়াঙ্ষনেন ভূষিতাম্। ভীর্ণাং ব্যাপ্তাম্। দারবৈর্দারুনিশ্মিতৈঃ 
অশদারময়রমদিময়ৈ দাত্ৈররগদন্তমষৈঃ ।৩--৫। 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--জ্ঞানী সনতমুজাত ও বিছুরের সহিত এইরূপ আলোচনা 
করিতে করিতে ধৃতরাষ্ট্রেব সে রাত্রি অতীত হইল ॥১॥ 

সেই রাত্রি প্রভাত হইলে, সেই বাজাব৷ সকলেই সঞ্জয়ের সহিত সাক্ষাৎ 

করিবার ইচ্ছায় হৃষ্টচিত্তে সভাব যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥২। 
ধুতরাস্ট্রপ্রভূতি অন্যান্ত সকলেও পাণগুবগণেব ধর্ম্ার্থযুক্ত বাক্য সকল শ্রবণ 

করিবার ইচ্ছায় স্ুধাওুভ্র, বিভীর্ণ ও মনোহর রাজসভায় গমন " করিলেন। 

তবর্ণনয় প্রাঙ্গণ, চন্দ্রের “গ্যায় কান্তি ও “চন্দনজলের সেক থাকায় সেই সভাটী 
ভি 755868768557855587584:555855 8588১575 

(৩)*"বচো ধর্দার্থমংছিতম্--পি । (৪)."কনকাছিনভূষণাম--পি। 
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ভীম্ষো ভ্রোণঃ কুপঃ শল্যঃ কৃতবর্না। জয়দ্র্থঃ। 

অশবথামা বিকর্ণশ্চ মোমদতণ্চ বাহিলকঃ | 

বিছুরশ্চ মহাপ্রাজ্ো যুযুগহশ্চ মহারথঃ ॥৬। 

সর্ব্বে চ সহিতাঃ শূরাঁঃ পাঁধিবা ভরতর্ঘত || 

ধৃতরাষ্টরং পুবস্কত্য বিবিশুস্তাং সভাং শুভাম্ ॥৭॥ (যুগ্মকম্) 

শোসনশ্চিত্রসেনঃ শকুনিশ্চাপি দৌবলঃ। 

ুর্ম;খো ছুঃসহঃ কর্ণ উলুকোহ্থ বিবিংশতিঃ ॥৮॥ 

কুরুরাজং পুরস্কত্য দুর্য্যোধনমমর্ধণম্। 

বিবিশুস্তাং সভাং বাঁজন্! স্রাঃ শত্রসদো! যথা ॥৯॥ (যুগকম্) 

আবিশভতিত্তদা রাজন! শুরৈঃ পরিঘবাহুভিঃ। 
গুগুভে স| সভা রাজন! সিংহৈরিব গিরেগুহা! ॥১০। 

ভারতকৌমুদী 
ভীন্ম ইতি। ধষ্ঃ শ্লৌকঃ ষপাঁদঃ। পুরস্কৃত্য অগ্রবন্তানৃত্য )৬--৭ 

ছুঃশান ইতি। দৌবসঃ স্বুলপুত্র:ঃ ৷ শব্দ ইন্্ররভাম্ 1৮ 
আবিশস্ভিরিতি। পরিষ! মুগরাঁকারাস্্বিশেষা ইব বাহবো যেষাঁং তে ॥১০। 

ভাঁবতভাঁবদীপঃ 
প্রানর্গিকমধ্যাজ্মযং সমাপ্য প্রত্ততাং বথামেবাহসনবত্তে--এবং সন্্হজাতেত্যাদিন!। 

কখযতঃ কথাঁমিতি শেষঃ 8১) বৃত্ত সপ্রষন্য ॥২--৩] কনকমযষেন অজিবেণ অর্গনেন ভূষিতাম্ 

অত্যন্ত সুন্বর ছিল এবং লেই সভাটীব মধ্যে স্বর্ণনয়, দাকময়, মণিময় ও গজদস্তময় 
সুন্দর নুন্দর আসন সুন্বরভাবে সংস্থাপিত ছিল ; সেই আসনগুলির উপরে আবার 
আত্তবণ বিন্যস্ত ছিল ॥৩--৫॥ 

ভরতশ্রেন্ঠ! ভীম্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ, অস্থথামা, বিকর্ণ, 
মোমদত্ত, বাহ্ভাক, মহাপ্রীজ্ঞ বিহুর ও মহারথ যুযুৎন্থ এবং অন্যান্য বীর রাজারা 
সকলে ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্তী করিয়। সেই মঙ্গলময় সভায় প্রবেশ কবিলেন ॥৬--৭| 

রাজা! আর হুশোসন, চিত্রসেন, সুবলপুত্র শকুনি, ছুম্মুথ, ছুসহ, কর্ণ, উলুক ও 
বিবিংশতি--ইহাঁবা অসহিষু কুঁকবাঁজ দুর্য্যোধনকে অগ্রবন্তাঁ কবিয়া, দেবতাবা 
যেমন ইন্দ্রের সভীয় প্রবেশ করেন, সেইবণ সেই সভায় যাইয়া প্রবেশ 
কবিলেন ॥৮--৯1 

রাজা! তখন পরিথের ন্যায় দীর্ঘবাছ বীবগণ প্রবেশ কবিলে, সিংহগণদ্বারা 
পর্ববতগুহার ন্যায় মেই সভা শোভ] পাইতে লানিল 7১০1 

উদৃষোগ-৬৫ (১৪) 



৫১৪ টি মহাভারতে ও উদ্যোগ- 

তে প্রবিশ্ট মহেষাসাঃ সভাং সর্বেধ মহৌজসঃ | 
আসনানি বিচিত্রাণি ভেজিরে দূর্্যবিসঃ ॥১১| 
আসনন্ছেমু সর্ব্বেষু তেষু রাজন ভারত ! | 
দ্বাঃস্থো নিবেদয়ামাস সুতপুত্রমুপস্থিতম্ ॥১২॥ 
অয়ং সরথ আয়াতি যোহ্যাসীৎ পাণ্ুবান্ প্রতি। 
দূতো নম্ত্ণমায়াতঃ দৈদ্ধবৈঃ সাধুবাহিভিঃ ॥১৩। 
উপেষায় স তু ক্ষিপ্রং রথাহু প্রস্কন্দ্য কুণডলী। 
প্রবিবেশ সভাং পুর্ণাং মহীপালৈর্মহাত্বতিঃ ॥১৪॥ 

*সপ্তয় উবাচ। 
প্রাপ্তোহন্মি গাণ্ডবান্ গা ত্বং বিজানীত কৌরবাঃ!| 
যথাবয়ঃ কুরূন্ সর্ববান্ প্রতিনন্দস্তি পাগুবাঃ ॥১৫॥ 

সস 

শে াজাও ক লি ০ 

ভারতকৌমুদী 
তইতি। মহেথান! মহাঁধনূর্ঘবাঃ | র্য্যস্তেব বঙ্চস্তেজো! যেযাং তে ১১ 

আননেতি। ঘাঃস্থো দৌবাঁরিকঃ। হৃতপুত্রং সয়ম্1১২। 
নিব্দনপ্রকারমাহ--অয়মিতি। দৃতঃ সঞযঃ | সৈদ্ধবৈ: সিদ্ধুদেশীয়েরশবৈঃ1১৩। 
উপেতি। উপেযায় সভাসমীপমাজগাম। প্রন্বন্দ্য অবতীর্ধ্য ॥১৪॥ 

ভারতভাবদীপঃ 

188 অশ্মসারময়েঃ রত্বখচিতৈঃ 1৫--১৩॥ উপেয়ায় উপাজগাঁম, গ্রন্থন্য উত্তীধ্য 1১৪।॥ যথাবয়ঃ 
বয়সোহনুরূপম্ 1১৫--১৭॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে উদ্যোগপর্ববণি নৈলকণীয়ে ভারতভাবদীপে সগ্চত্বারিংশোহধ্যাযঃ 0৪৭ 

মহাতেজা ও নুর্যেব ন্যায় উজ্জলকাস্তি সেই সকল মহাধনুর্ধর সভায় প্রবেশ 
করিয়! বিচিত্র আসনে উপবেশন কবিলেন 0১১ ৰ 

ভরতনন্দন ! সেই রাঁজাবা সকলে আসনস্থ হইলে, ঘবারপাল আসিয়! জানাইল 
যে, “সগ্রয় উপস্থিত হইযাছেন 1১২| 

যে রথখানা পাগুবগণের নিকট গিয়াছিল, এই সেই, রথখানা আনিয়াছে, 
লুন্দরভাবে রথবাহক সিদ্ধুদেশীয় অশ্বগণ এই রথখানাকে বহন করিয়া আনয়ন 
করিয়াছে, আমাদের দূত সপ্তয়ও সত্বর আসিয়াছেন” ॥১৩| 

তাহাব পব কুগুলধারী সঞ্জয় রথ হইতে অবতরণ কবিষ! সত্বব সভাব নিকট 
আগমন করিলেন এবং উদ্ারম্বভাব রাঁজগণে পরিপুর্ণ সভায় প্রবেশ করিলেন 1১৪ 

(১৩)-"ততুর্ণ্মায়াতি-নি। 



পর্ববণি অষ্টচত্বারিংশোহব্যায়ঃ | ৫১৫ 

অভিবাদয়স্তি বৃদ্ধাংশ্চ বয়ন্তাংশ্চ বয়স্থাবড | 

যুনশ্চাভ্যব্দন্ পার্থাঃ প্রতিপুজ্য যথাবয়ঃ ॥১৬) 
যথাহং ধৃতরাষ্ট্রেণ শি পুর্ববমিতো গৃতঃ। 
আব্রবং পাগুবান্ গরত্বা নাত্র কিঞ্চন হাপিতম্ ॥১৭॥ 

ইতি প্ীমহাভারতে শতাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্ববণি 
_ যানমন্ধো সঙ়্প্রত্যাগমনে ষণ্তচত্বারিংশো হধ্যায়ঃ ॥০ 

টির 

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ 
সা 2৮ 

ফৃতরাষ্ট্র উবাচ। 

পৃচ্ছামি ত্বাং সপ্ভয়! বাঁজমধ্যে কিমব্রবীদ্বাক্যমদীনসত্বঃ। 

পনঞ্জয়স্তাত ! যুধাং প্রণেতা ছুরাত্বনাং জীবিতচ্ছিহাত্মা ॥ 
০৬ ৩১ 0১১ টিসি | ক 

রি 
২১৬১০ আপি পিন দিলি তা সি 

ভারতকৌমুদী 

প্রান্ত ইতি। প্রার্ধ আগতঃ। - ত্বং মামূ। যথাবযো৷ বযোইমুমাবেণ 1১৫৫ 

অভীতি। গ্রথমপাঁদে অক্ষরাধিক্যামার্ধম। ব্যস্যবৎ করমর্দিনাদিন। 1১৬ 

যথেতি। শিষ্ট উপদিষ্টঃ। অন্তর উপদিষ্টবিষয়ে, হাপিতং মহ! ত্যক্তম্ 1১৭॥ 

ইতি মহাঁমহোপ.ধযায়-ভারভাচার্ঘা-মহাকবি-পন্নতূষণ-্রীহরিদামসিদ্ধান্তবাগীশভট্াচীরধ্যবিরচিতাযাং 
মহাঁভারতটাকাধাঁং ভাঁবতকৌমুদধীসমাধ্যাধামুদ্ঘোগপর্ববণি ঘানসন্ধো 

সগ্ুচত্ারিংশোহিধ্যাযঃ ?০॥ 

২১ 

অশ্লুনন্তৈবাধিকভযস্থানত্বাত্তদ্বাক্যমেবাদে জিজ্ঞসতে-_গৃচ্ছামীতি ৷ অদদীনসত্বঃ অনল্পবনঃ | 
যুধাং নানা ব্ধিষুদ্ধানাম্, প্রণেত। কর্থা, জীবিতচ্ছিৎ, জীবনহস্তা! 1১1 

পরে সঞ্জঘ বলিলেন--“কৌরব্গণ! আপনারা অবগত হউন যে, আমি 

পাগুবগণের নিকটে যাইয়া! আঁবাব আঁসিয়াছি। পাঁগুবেরা বয়স অনুসারে সকল 
-কৌববেরই অভিনন্দন কবিয়াছেন ॥১৫॥ 

পাগুবেরা বৃদ্ধগণকে অভিবাদন, বয়স্তগণকে বঘস্তের ম্যায় করমর্দন এবং 
যুবকগণকে বয়ন অন্থুমাবে সম্মানিত করিয়। সাঁদর সন্তাষণ জানাইয়াছেন ॥১৬| 

আমি পূর্বে ধৃতরাষ্ট্রকর্ভূক যেমন উপদিষ্ট হইয়া এ স্থান হইতে গিযাছিলাম, 

পাণ্ডবগণেব নিকট যাঁইয়৷ তেমনই বলিয়াছি, এ বিষয়ে কোন অংশ পবিত্যাগ করি 
নাই” ॥১৭ 

(১৭)-অক্রবং পাঁওবান্ গণ্থা তন্নিবোধত পা।থবাঃ1--পি বা ব ্া। 



৫১৬ , মহাভারতে উদ্যোগ- 

সঞ্জয় উবাচ। 

দুর্ধ্যোধনো বাচমিমাং শুণোতু যদব্রবীদজ্ভুনো। যোত্ম্তমানঃ | 
যুধিষ্টির্তানুমতে মহাত্মা ধনগ্রয়ঃ শৃগ্ঘতঃ কেশবন্ত। ॥২॥ 
আবিত্রত্তো৷ বানুবীরধ্যং বিজাননন,পহ্বে বাস্ুদেবন্ত ধীরঃ1 
অখোচম্মাং যোত্ম্তমানং কিরাঁটা মধ্যে বয় ধার্তবাষ্্রং কুরূণাম্ ॥৩॥ 
সংশ্থতস্তস্ত ছুর্ভাধিণো বৈ ছুবাত্মনঃ সৃতপুত্রস্ত দৃত ! | 
যে! যোদ্,মাশংসতি মাং সদৈব মন্দপ্রজ্ঞঃ কালপকোহতিমুঢ়ঃ ॥8॥ 

রঃ (বুগ্নকম্) 
যে বে রাজানঃ পাগুবায়োধনায় সমানীতাঃ শূ্ঘতাঞ্চাপি তেষামৃ। 

- যথা সমগ্রং বচনং ময়োক্ভং সহামাত্যং শ্রাবষেথা নৃপং তৎ ॥৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
দর্য্যোধন ইতি। দুর্ষ্যোধনশ্ৈবার্জুনবাক্যলক্ষ্যতবাৎ স এব শৃণোত্বিত্যুক্তম্।২1 
অবীতি। অবিভ্রস্তো নির্তয়ঃ, বাহ্বীর্ধ্মাত্বনঃ | উপহ্বরে সমীপে, প্রহোইস্তিক- 

মুপহ্বরে" ইত্যমরঃ। ধার্তরাষট্ দুর্যোধনম্। হৃতপুত্রন্ত করণন্ত, হে হত! দয় || মনদপ্রজঃ 
অগ্পবুদ্ধিঃ, কালপন্ক: কালেনাসন্ননিপ(তঃ 1৩-_-৪1 

ভাবতভাবদীপঃ 
পৃচ্ছামীতি 1১২২] অন্বত্রস্ত ইত্যন্শবস্ত অবোঁচদিত্যনেন সবন্ধঃ। ব্যবহিতাশ্চেতি 

ধাতুপসর্গষোশ্ছান্দসং ব্যবহিতত্বম। বিদানঃ জানন্, উপহ্ববে সমীপে কুরণাং মধ্যে বার্তার 

ধৃতরাষট্র বলিলেন-_“বস সপ্তয়] আমি তোমার নিকট জিজ্ঞানা করিতেছি 
--নানাবিধ যুদ্ধে নিপুণ, ছুবাত্বাদের জীবনহস্তা, মহাত্মা ও মহাবীব অর্জুন রাজাদের 
মধ্যে থাকিয়া কি বলিলেন ?” ॥১॥ 

সঞ্জষ বলিলেন-__“মহারাজ ! কৃষ্ণ শুনিতেছিলেন, এই অবস্থায় মহাত্মা অর্জুন - 
ভবিষ্যাতে যুদ্ধ করিবাৰ অভিপ্রাষে ধুধিষ্টিবেব অনুমতিক্রমে যাহা বলিষাছেন, সে কথা 
দুর্যযোধন শ্রবণ ককন ॥২॥ 

নিজ-বাহু-বলাভিজ্ঞ, নির্ভয়চিত্ত ও ধৈর্যশীল অজ্জুন ভবিত্তাতে যুদ্ধ করিবাব অভি- 
প্রায়ে কৃষ্ণের নিকটে থাকিয়া আমাকে বলিলেন--“দপ্তয় | অগ্পবুদ্ধি, কাঁলপক ও 

অত্যন্ত মূর্খ যে কর্ণ সর্ধ্বদাই আমার সহিত যুদ্ধ কবিবাব ইচ্ছা! করে, সেই কটুভাষী 
ও দুরাত্মা কর্ণ শুনিতে থাকে, এমন অবস্থায় তুমি কৌববগণেব মধ্যে ছুর্যোধনকে 
বলিও ॥৩--৪1 

ব্দান_বা বরা। 



পর্ববণি অস্টচত্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ। ৫১৭ 

যথা নূনং দেবরাজস্ত দেবাঃ গুঙীষন্তে বজহস্তম্ত সর্ব । 

তথাহশৃন্ পাঁপগুবাঃ শৃপ্য়াম্চ কিরীটিন। বাচমুক্তাং সমর্থাম্ 1৬ 

ইত্যব্রবীদর্জুনো যোতস্তমানো গাণ্তীবধন্বা লোহিতপদ্মনেত্রঃ | 

ন চেদ্রাজ্যং মুঞ্চতি ধার্ডবাস্্রো যুধিভিবস্তাজমীচস্ত রাজ্জঃ ॥৭ 
অস্তি নূনং কর্ণ কৃতং পুরস্তাদনিবিষ্ং পাপকং ধার্তরাষ্ট্রৈঃ। 

যেষাঁং যুদ্ধং তীমসেনার্জুনাত্যাং তথাশ্থিভ্যাং বান্থুদেবেন চৈব 1৮ 
শৈনেয়েন গ্রবমাত্তাযুধেন ধৃছ্যুন্েনাথ শিখগ্ডিন! চ| 

যুধিষ্ঠিরেণেন্্রকল্পেন চৈব যে'পধ্যানানির্দহেদ্গাং দিবঞ্চ 1৯1 

(বিশেষকস্ট 
__ ভারতকৌমুদী 

ঘইতি। পাগুবানামায়োধনায় যুদ্ধায়। উক্তমুচযমানম্। নৃপং দুর্য্যোধনম্ 1৫1 
যথেতি। নৃনমিত্যুৎপ্রেক্ষাযাম্। শুভরে শৃর্ঘসতীত্যর্থট। জমর্থাং ঘোগ্যাম্ 1৬ 

ইতীতি। আজ্মীচন্ত অজমীঢ়বংশোস্তবন্ত । অনিষ্ট অতুক্তম ভোগে ক্ষয়সন্তবাত্তদভাবে 
চ ক্ষষাসভ্তবাৎ পূর্ণমেব স্থিতমিত্যর্ঘঃ। “নির্বেশো ভূতিভোগয়োঃ ইত্যমরঃ। অশ্বিভ্যাম্ 
অশ্িপুত্রাভ্যাং নকুলসহদেবীভ্যাম্। শৈনেষেন সাত্যকিনা। আত্জীমুধেন বৃতাস্বেণ। অপধ্যানাৎ 

বিনাশচিন্তনাৎ, গাং পৃথিবীম্ ।৭--৯1 ৪ 
ভার্তভাবদীপঃ 

বুয়া ইত্যন্ববোচদদিতি সন্ধঃ ৪৩--৪। পাঁওবাঁযোধনাষ পাগুবৈঃ লহ যুদ্ধায় ॥৫--৭॥ কর্ম 
পাপম্, অনিবিষ্টম্ অহুপভূক্তম্, অশ্থিভ্যাম্ অঙ্শিপুত্রাভ্যাম্1৮॥ অপধ্যানাৎ অপকাবচিস্তন- 

আর ছূর্যোধন পাগুবগণের সহিত যুদ্ধ কবিবাব জন্য যে সকল রাজাকে 

আনয়ন কবিয়াছেন, তীহারা শুনিতে থাকেন, এমন অবস্থা তুমি আমাঁব সমস্ত 
বাক্য মন্ত্িবর্গের সহিত হুর্য্যোধনকে শ্রবণ কবাইও ॥৫॥ 

দেবতার! সকলে যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করেন, সেইরূপই পাঁগুবেরা 
ও ব্ঞ্রযেরা অর্জুনেব সেই যোগ্য বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥৬ 

বক্তপত্মনদৃশ-রক্তনয়ন ও গাশ্তীবধনুর্ধাবী অজ্জুন ভাবী যুদ্ধের জন্য সমুস্ুক হইয়। 
এইবপ বলিতে লাগিলেন-_“ুর্য্যোধন যদি অজমীঢবংশসম্ভূত রাজা যুধিটিরের বাজ্য 
ছাড়িয়া না দেন, তবে নিশ্চযই বুঝিতে হইবে যে, ধৃতবাষ্ট্রেব পুত্রের পূর্বে কোন 
পাঁপকর্ম্ম কবিয়াছিলেন এবং তাঁহাব ফল ভোগ ন1 কবাষ তাহ! পূর্ণমাত্রায়ই বহিয়া 
গিযাঁছে এবং সেইজন্যই ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ, সাত্যকি, অস্ত্রধাবী 
ধষটদ্য্ম ও শিখণ্ডী এবং যিনি ধ্বংসচিন্তা কবিয়াই পৃথিবীকে ও ন্বর্গলোককে দগ্ধ 
কবিতে পাবেন, সেই যুধিষ্টিব ইহাদের সহিত ভীহাদেব যুদ্ধ হইবাব সম্ভব 
হইয়াছে ৭-_৯॥ 



৫১৮ মহাভারতে উদ্যোগ্- 

তৈশ্চেদ্থেদ্ধুং মন্যতে ধার্ডরাষ্টরো নির্বৃভোহ্্থঃ সকলঃ পাণুবানাম। 
মা তৎ কা্ষীঃ পাণ্ুবস্তার্হেতোরূপৈহি যুদ্ধং যদি মন্তামে তবমূ ॥১০] 
যাং তাং বনে ছুঃখশয্যামবাৎসীৎ প্রত্রাজিতঃ পাণগুবো ধর্মচারী | 
প্রাপ্মোতু তাং ছুঃখতরামনর্থামস্ত্যাং শয্যাং ধার্তরাষ্ট্রঃ পরাহ্থঃ ॥১১॥ 
হিয়া জ্ঞানেন তপসা৷ দমেন শৌর্য্যেণাথো ধর্মগপ্ত্যা ধনেন। 
অন্তায়বৃতিঃ কুরুপাগুবেয়ানধ্যাতিষ্টদার্তরাষ্ট্ো ুবাত্বা! ॥১২॥ 

ভারতকৌমুদী 
তৈর্িতি। খার্ডবা্টরো ছূর্ধ্োধনশ্চেৎ তৈভাঁমাদিভি: লহ যোঘ,ং মন্ততে ইচ্ছতি, তা! 

পাওবানাং মকলঃ অর্থঃ অভীষ্টরাজ্যলাভঃ নিরৃ্তঃ সম্পন্নঃ, সর্বধৈব যুদ্ধে জয়সম্তবাদিতি ভাবঃ। 
অতএব হে সঞ্ধষ! পাগুবন্ত অর্থহেতোঃ অর্দবাজ্যলাভার্থম্, তৎ প্রস্ততং সন্ধানং মা কা্ধঠি। 
যদি ত্বমপি মন্তমে যোদ্ধ,মিচ্ছসি, তদা অন্মঘিপক্ষে যুদ্ধমেব উপৈহি আগচ্ছ ॥১০1 

যামিতি। ছুঃখশয্যামধিশযোতি শেষঃ। পাঁওবে যুধিঠিরঃ। পবাহ্মৃতঃ1১১। 
হিষেতি। হয়া অকার্ধযকবণে লঙ্জঘা। ধর্শপ71 ধর্পবক্ষয়া। আত্মনি প্রজানামন্থ- 

রাগোৎপাদনার্থমেৰ এতাবস্তং কালং যাবৎ হ্রীপ্রভৃতিসমাশ্রয়ণমিতি ভাবঃ। অন্তায়বৃত্তি 
একেনৈবাধিষানাৎ। কুরুপাগুবেযান্ উভযানেবাংশান্/১২1 

ভাবতুভাবদীপঃ 

মাত্রা, গাং পৃথীম্।৯1 নির্ৃত্তঃ সিদ্ঃ সকল ইতাযুদ্ধপন্গেহঘধ্ঠবার্থস্ত লাঁতো ভবে স 
চানভিমত ইতি শ্চিতমূ। তৎ রাজার্ধদানমাকাাঁঃ পাগবন্ত অর্থহেতোঃ হিতার্থস্॥১। 
ছঃখশয্যাং ছখবাণম্ অন্ত্যাং শয্যাং যুদ্ধে মবণং প্রাণ্তঃ সন ॥১১॥ ত্বম্ এতাবৎ কুধ্বিত্যাহ-_ ' 

হিষেতি। যান্ লোকান্ অন্তাযবৃত্িধর্তরাষ্রোথধ্যতিষ্ঠৎ তান্ হ্বীপ্রভৃতিভিগ“পৈরুপলক্ষিতে 
পাবে অন্থরক্তান্ কুর্। দুর্যোধনে নষ্টে প্রজানামন্ম্রতিমুখীকরণং ত্বৎকার্ধ্যং ন তু তেন 

দূর্যোধন যদি সেই ভীমসেনপ্রভূতিব সহিত যুদ্ধ কবিবারই ইচ্ছা করিযা থাকেন, 

তবে পাণগুবগণের সমস্ত অভীষ্টই সিদ্ধ হইব্লাছে; অতএব সগ্রধ! তুমি আর সে 
সন্ধি ঘটাইবার চেষ্ট| করিও না, ইচ্ছা। হইলে তুমিও যুদ্ধে আসিও ॥১৭। 

ধান্মিক যুধিষ্টিব নির্বাসিত হইয়া বনের ভিতবে সেই যে ছুঃখশয্যা' অবলম্বন- 
পূর্বক বাস কবিয়াছিলেন, ছুর্যোধন প্রাণত্যাগ করিয়া বন্ধুজনের অনিষ্ট এবং ছুখতর 
সেই অস্তিম শয্যা অবলম্বন ককক ॥১১1 

অন্াপ্নব্বহারী ছবাত্বা! ছুর্যোধন এ যাবৎ লজ্জা, জ্ঞান, তপস্তা, ইন্দ্রিষদমন, 
বীরত্ব, ধর্মবক্ষা ও বল দেখাইয়া কৌরব ও পাগুবগণের সমগ্র রাজাই অধিকার 
করিয়া রহিযাছে ॥১২।॥ 

(১১). আপ্রোত তাম্--বা বরা নি। 
পে 



পর্বণি অফ্টচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৫১৯ 

মায়োপধঃ প্রণিধানার্জবাভ্যাং তপোদমাভ্যাং ধর্মগুপ্ত্যা বলেন। 

সত্যং ক্রবন্ প্রতিপনো নৃপে! নস্তিতিক্ষমাণঃ রিশ্যমানোহতিবেলম্ ॥১৩॥ 

যা জ্যেষ্ঠঃ পাণ্ডবঃ সংশিতাত্বা ক্রোধং যত্তং বর্ষপুগান্ সুঘোরমূ। 

অবশ্রষ্ট কুরুষ্দূবৃভচেতাস্তদা যুদ্ধ ধারতরাষ্ট্রোইন্বতপ্ন্যৎ ॥১৪। 

কৃষ্ণবর্থেব বলিতঃ সমিদ্ধো। যথা দহেৎ কক্ষম্নিনিদাঘে । 

এবং দ্ধ রড সেনাং যুধিঠিরঃ ক্রোধদীপ্তোহমববকষয 1১৫। 

ভারতকৌমুদী 

মায়েতি। মায়াং বুদধিং কৃপাং বা! উপদধাতি ধারয়তীতি মাষোপধ*, *স্তান্সাযা শারীধিয়োঃ | 

মাধা দন্তে কৃপাযাধ” ইতি বিশ্বঃ। প্রণিধানং সত্যবক্ষণায়াগ্রহঃ আর্জবং আাবল্যঞ্চ তাভ্যাম্। 

ধর্মন্ত গুণ রক্ষয়া। প্রতিপন্ো দ্ুতে পবাঁজধং প্রাপ্ত, নঃ অন্মীকং নৃপো যুধিষিরঃ) তিতিক্ষমাণঃ 

সর্ববমপরাধং সহমাঁন আসীৎ। অতিবৈলং সাঁতিশযম্ ॥১৩ 
যদেতি। সংশিতাত্্রা সংযতচিত্তঃ। ঘযত্তমূ অন্তনিরদ্ধম। বর্ষপুগান্ বৎসরসমূহান্। 

অবন্নষ্টী উৎক্ষ্যতি, উদ্কুত্তচেতা উত্তেজিতহ্বায়ঃ । অন্থতপ্যৎ অন্তণ্স্যতি। ভবিস্যাতি 

ক্রিয়াতিপত্তিপ্রযোগ আধঃ ॥১৪॥ - 

কষ্চোতি। ইব্শবাঃ স্ভাবনায়াম। কৃষ্ণবত্ম দীহেনাঙ্গারপ্রসরণীৎ, কৃষ্ণা 
আদাবক্পং জলিতঃ, পরঞ্চ লমিদ্ধ: সাঁতিশযং দীপ্ত: | কক্ষং শুফতৃণরাশিম্। নিদাঘে গ্রীক্মকালে। 
দগ্ধ! ধক্ষ্যতি। ক্রোধেন দী্চ উত্তেজিত, অন্ববেক্ষ্য অবলোক্য 1১৫1 

ভাবতভাবদীপঃ 
সহ অম্মাকং দ্ধানমিতি ভাঁবঃ ॥১২। মায়গ্লা কপটেন উপধীযন্তে উপস্থাপ্যন্তে তে মায়োপধা- 
শ্ছল্বাদাঃ তান্ মাষোপধঃ। আতো! ধাঁতোবিতি দ্বিতীযবহুবচনে পবে আলোপঃ। প্রতি- 
পন্নঃ প্রাঞ্চঃ প্রণিপাতাদ্িভিরূপেতঃ সত্যং ক্রবংশ্চ অতিবেলং ক্লিশ্টমানোহপি তিতিক্ষমাণ 

এবাস্তে ইতি শেষঃ1১৩। ক্রোধম্ অবশরষ্টাী উতমক্ষ্যতি। উদবৃত্তং ক্রোধাক্রাস্ত, চেতো 
য্ত স উদ্বৃত্তচেতাঃ। জন্মনা স্থবৃত্তচেতা অপি সন্। অন্বতগ্্যৎ্ শোচিত্ততি, আর্ষো 
লকারব্যত্যবঃ॥১৪! কৃষ্কব্ দাহেন কৃষ্ধীরুতভূভাঁগ ইতি প্রাঞ্চঃ। বস্ততভ্ত অগ্নিহোজে 
বনথাদিসপরূপৌইম্িং শযতে হমিমুদ্ধরতীত্যনবাকে। ত্র কৃষ্ণবত্জেত্যসর্থসংজ্ঞাতো| ধুমায়ান্ 

আর দয়ালু ও সত্যবাদী আমাদেব রাজা যুধিষ্টির দ্যুতে পরাজিত হইয়া অত্যন্ত 
কষ্ট ভোগ করিতে থাকিয়াও সত্যরক্ষার আগ্রহ, সরলতা, তপস্তা, ইন্ডিয়দমন, ধর্দ- 
রক্ষার ইচ্ছা এবৎ সহ্ৃগুণের বলে কৌরবদেৰ সকল অপবাধই সহা করিয়াছেন ॥১৩॥ 

কিন্তু সংয্তচিন্ত যুধিষ্তিব যখন উত্তেজিতচিত্ত হইয়া বহু বৎসরের অবর্দ্ধ 
নিদাকণ ক্রোধ কৌরবগ্গের উপরে বিসর্দন কবিবেন, তখন ছৃর্য্যোধন যুদ্ধের জন্য 
অনুতাপ কবিবে ॥১৪॥ 

(১০)-"প্রণিপাতার্জবাভ্যাম্--ব! ব সবা,-"মায়োপধম্--নি । 



৫২০ মহাভাবতে উদ্যোগ- 

যা দ্রষটা ভীমদেনং রথস্থং গরদাহস্তং ক্রোধবিষং বমন্তমৃ। 
অমর্ষণং পাগুবং ভীমবেগং তদা যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোহন্বতগ্দ্যৎ ॥১৬॥ 
সেনাগ্রগং দংশিতং ভীমসেনং সুলক্ষণং বীরহণং পরেষামৃ। 
দস্তং চমুমস্তকসন্নিকাশং তদা ্মর্তা বচনস্তাভিমানী ॥১৭॥ 
যদা দ্রষ্টী ভীমসেনেন নাগান্ নিপাতিতান্ গিরিকুটপ্রকাশান্। 
কুস্তৈবিবাস্থগবমতো ভিনকুস্তাংস্তদা যুদ্ধ ধার্তরাষ্ট্রোহন্বতগ্ন্যৎ ॥১৮| 
মহাসিংহো গা ইব সংপ্রবিশ্বা গদাপাণির্ধার্ভবাষ্্রানুপেত্য। 
যদা ভীম ভীমরূপো নিহ্তা তদা বুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোহ্তগ্ন্যৎ ॥১৯॥ 

ভাবতকৌমুদী 
যদেতি।* স্রষ্টা ক্ষতি ধার্ডরাষ্্র ইতি সন্বদ্ধঃ | অমর্ধণমসহিযুঃম্ 1১৬ 
সেনেতি। দংশিতং সননদ্ধমূ। স্থুলক্ষণৎ সুষ্ুবীরচিহ্ছম, পবেধাং শত্রণাম, বীরহুণং বীর- 

দৈন্যনাশকম্। স্ন্তং নাশয়ন্তং তরষ্টেতি শেষঃ | অভিমানী দূর্্যোধনঃ ॥১৭| 

যদেতি। নাগান্ গজান্। গিবিকৃটগ্রকাশান্ পর্ববতশৃক্ষসদৃশান। অহ্কৃ রক্তমূ। 
ভিন্নকুভান্ গদীঘাতেন বিদারিতকুভ্তদেশান্ ॥১৮| 

মহেতি। নিহস্ত! ধার্রাষ্ট্রানেব 1১৪। 

প্রথমে অন্ন জবলিত ক্রমে অধিক উদ্দীপ্ত অগ্নি যেমন গ্রীস্মকালে আপন পথকে 
কৃষ্ণবর্ণ কবিতে থাকিয়া শু তৃণরাশি দগ্ধ কবে, সেইবপ যুধিষ্ঠিব ক্রোধে উত্তেজিত 
হইয়া পর্যবেক্ষণ কবিয়াই হূর্যোধনেব সৈম্ত দগ্ধ কবিবেন ॥১৫। 

গদাধারী, ক্রোধবিষবমনকাবী, ভয়ঙ্করবেগশালী ও অনহিষু পাঁঙুনন্দন ভীম- 
সেনকে যখন বথারূঢ় অবস্থায় ছুর্যোধন দর্শন করিবে, তখনই সে যুদ্ধেব জন্য 
অনুতপ্ত হইবে ॥১৬| 

সমীচীনবীরলক্ষণশালী, বিপক্ষবীবহন্তা ও নুসজ্জিত ভীমসেন যখন সৈশ্যগণের 
সম্মুখে থাকিয়া বমেব স্যার সৈন্য সংহার কবিবেন, তখন অভিমানী ছুর্যোধন আমার 
কথাগুলি স্মবণ কবিবে ॥১৭॥ 

ভীমসেন গদাব আঘাতে 'কুম্তদেশ বিদীর্ণ কবিয়া পর্ধ্বতশূঙ্গতুল্য হস্তিগণকে 
নিপাঁভিত কবিবেন, তখন হস্তিগণ ফেন কুন্তদ্বাবাই বক্ত বমন কবিতে থাকিবে ; ইহা 
যখন দুধ্যোধন দেখিবে, তখনই সে যুদ্ধের জন্ অনুতাপ কবিবে ॥১৮1 

মহাসিংহ যেমন গোসমূহমধ্যে প্রবেশ কবে, দেইবপ ভীমমৃর্তি ভীমসেন 
গদা ধারপপুরর্বক ধৃতবাষ্টরপুত্রগণের মধ্যে প্রবেশ কবিয়া তাহাদেব নিকটবর্তী 

(১৭)-শন্ব।লখণম্_ বা ব রা,""অতিমানী-পি। (১৯)গা ব ইব প্রবিহ্ত-বাবরা। 



পর্বণি .. অইচ্বারিংশোহধ্যায়ঃ। , ৫২১ 

মহাভযে বীতভয়ঃ কৃতান্ত্রঃ সমাগমে শক্রুবলাবমন্ধা। 

সকুদ্রেথেনাগ্রতিমান্ রথৌঘান্ পদাতিসংঘান্ গদয়াভিনিত্্ন্ ॥২০। 

সৈন্যাননেকাংস্তরস! বিশৃহুন্ যদা চ্ছেতা ধার্ভবাষ্টন্ত সৈন্যম্। 

ছিন্দন্ বনং পরশুনেব শুবস্তদ। যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোহন্ৃতপাস্তাৎ ॥২১॥ 

(যুগ্মকম্ট 
তৃণপ্রায়ং ভ্বলনেনেব দগ্ধং গ্রামং যথা ধার্ভরাষ্ট্রান্ লমীক্ষ্য। 

পৰং শ্তং বৈদ্যুতেনেব দগ্ধং পবামিজং বিপুলং স্বং বলৌঘম্ ২২ 

ভারতকৌমুদী 
মহেতি। বীতভয়ন্ত্যক্তভীতিঃ, কৃতান্্ঃ শিক্ষিতসর্বান্ত্ঃ, সমাগমে সম্মেলনে । সকৃদ্রথেন 

একরথেনাপি। তরসা৷ বলেন, বিগৃহুন্ যুধামানঃ প্রহরস্লিতি যাবৎ । ছেত্তা ছেত্ম্ততি। শুবে! 
ভীমসেনঃ ॥২*--২১॥ 

তৃণেতি। ধার্রাষ্ট্রো দূর্য্যোধনঃ, জলনেন অগ্নিনা দগ্ধম রা ভুণবহল:গ্রং যথা । 

ইবশবঃ সম্ভাবনাষাম্। বৈদছ্বাতেন অগ্রিনা দগ্ধং পৰ্কং শম্তমিব চ, ভীমসেনেন শত্তাচ্চিষা 

- ভারতভাবদীপঃ 

বৌঁন্রোইকিচ্াতে । জলিত ইতি কিঞি প্রদীন্, সমিদ্ধ ইতি সর্বশো দীধচ দৃষ্ধা ধক্ষযাতি 
॥১৫--১৬। দংশিতং সন্ন্ধং স্বালক্ষণং দ্বীধানামপি অলক্ষণং নাস্তি লক্ষণং সম্যগবলোকনং 
যন্ত তং হ্বালক্ষণম্। রণে আবেশবশাৎ দ্বৈরপি দূ্র্শমিত্যর্থঃ। যতঃ অস্তকসন্গিকাশং বচনস্ত 
বচনম্।১৭--১৮। গাঃ বঃ ইবেতি চ্ছেদঃ; বো যুগ্থান্ গা ইব॥১৯--২*| শৈক্যেন 

. শিক্যসদৃশেন পাঁশেন নাগান্, বিগৃহুন বৈপরীত্যেন গৃহ্ুন। গলে পাদে বা পাশং দৃত্বা সবৃত- 
বৎসবৎ কর্ষনিত্যর্থঃ। অন্যে তু বিশৃদ্মিতি পাঁঠান্তরং কল্পযিত্বা শৈক্যেন খঙ্গেনেতি ব্যাখুযঃ 

হইয়। তাহাদিগকে যখন বধ কবিতে থাকিবেন % তখন দুর্য্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ 
করিবে ॥১৯॥ 

গুরুতর ভয়ের সময়েও যিনি নির্ভয় থাকেন, যিনি সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন 
এবং যিনি যুদ্ধে শক্রসৈম্ত সংহাব করিয়া থাকেন, সেই ভীমসেন একমাত্র রথে 
আরোহণ কবিয়া! গদাদ্ারা অসংখ্য রখ ও পদাঁতিসমূহ বধ করিতে থাকিয়া, বাহুবলে 
অনেক সৈম্তেব সহিত যুদ্ধ করতঃ যখন কুঠাবদ্বাবা বনের হায় তরবারিদ্বারা 
দুর্যোধনের বু সৈম্ত ছেদন করিবেন, তখন দূর্যোধন যুদ্ধের জন্ত অনুতপ্ত 
হইবে ॥২০-__২১1 

ভীমসেন যখন অস্ত্রের ভেজে সৈম্যগণকে দগ্ধ করিবেন এবং তাহাদের রক্জ- 

শিহি তাহাটিরকে নি করাইবেনঠ ভেকোতো জলের বীর নিজের হী 
(২১) শৈক্যেন নাগাংস্তরসা বিশ্বন্--পি, শৈক্যেন নাগাংস্তরসা বিগৃহুন_বা ব রা!। 
উদ্যোগ-৬৬ (১৪) 



৫২২ মহাভারতে উদ্যোগ- 
হতপ্রবীরং বিমুখং ভয়ার্ডং পবাঘুখং প্রায়শোহধুউটযোধমৃ। 
শত্দাচ্চিষা ভীমসেনেন দগ্ধং তা যুদ্ধং ধার্ডরাষ্ট্রোহন্বতপস্তাৎ ॥২৩। 

(বুগ্নকমূ) 
উপাসঙ্গানাচরেদ্দক্ষিণেন বরাঙ্গানাং নকুলশ্চিত্রযোধী । 

“যদা রথাগ্র্যো রথিনঃ প্রণেত৷ তদা যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোহন্বতপস্তৎ ॥২৪॥ 

স্ুখোচিতো দুঃখশয্যাং বনেষু দীর্ঘ, কালং নকুলে! যামশেত | 
আশীবিষঃ ত্রুদ্ধ ইবোদ্মন্ বিষং তা যুদ্ধং ধার্তবাষ্্রোহস্বতপ-স্তুৎ ॥২৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
দগ্ধ, পরাপসিক্তং তদীয়রুধিরেণৈব দ্মপিতধচ, হতাঃ প্রবীর যন্য তম, অতএব বিমুখং বিষ 

বদনমূ, ভয়ার্তম্, পরাধ্ুখম্, প্রায়শো বাল্যেনৈব অধৃষা জভীভূতা যোধা যোদ্বাবো! যত তম্, ম্বং 
বিপুলং বলৌঘম্। যদ প্রষ্টেতি শেষঃ, তা! অপরান্ ধার্তবা্ট্রীন্ সমীক্ষা, যুদ্ধম$ অন্বতদ্যৎ 
অনুতগ্দ্যতি ॥২৭--২৩1 

উপেতি। রথাগ্র্ো রবিশ্রেটশ্চত্রযোধী চ নকুলঃ, যদ! ছৃক্ষিণেন দক্ষিপহত্তস্থকপাশেন, 
বরাঙ্গানাং স্বসৈষ্যমন্তকানাম্ উপাঁসর্দান্ ছেবনেন ভূতলম্পর্শান, আচরেৎ ক্যা, ম্বকীয়ান্ 
বুখিন্্চ, প্রণেতা যমীলয়ং নেয়তি, তদা। ধার্তরাষ্ট্ো যুদ্ধমথত্ল্যৎ ॥২৪॥ 

স্থখ ইতি। যাঁমশেত তাং ম্মরন্লিতি শেষঃ। আমীবিষ ইব যুদ্ধে বিচরন্1২৫। 
ভাবতভাবদীপঃ 

২১] তুখপ্রায়ং তৃণগৃহমযং গ্রামং পবাসিক্তং দূরে নিবস্তম্ )২২| অধু্টযৌধম্ অগ্রগল্ভযোধম্ 
২৩] উপেতি। বরাঙ্গানাং শিবসাম্ উপাসঙ্কান্ উচ্চযান্ কুশলেন অনাধাসেনেতি 
যাব। আঁচরেৎ, কৃর্ধ্যাৎ, বখিনঃ যোধান্ প্রচেতা কুটাকবিস্তাতি। পাঠাস্তরে উপাসক্ষেন 

নিষনেণ দক্দিশতাগঙ্থেন শতাৎ পরম আঁচবন্ তত্রত্যৈঃ শতাধিকৈঃ শরৈযুধ্যন্ বামহস্তেনাপি 
শরপ্রক্ষেপন্ত অভ্যন্তত্বাৎ। ছুঃখশয্যামশেতেত্যুত্তব্মাদপরস্যতে ১ অতএব ছুঃখাপ্রথিনঃ 
গ্রচেতেতি পূর্ববব্ 1২৪] ছু:খশয্যাম্ অশেতেত্যুত্তবং তাং যদ ম্মরিস্ততীতি শেষঃ। অত- 

বিষগনবদন, অনেক বীর ভয়ার্ত, অনেক বীর পবাজ্ম,খ এবং অনেক বীর জড় হইয। 
পড়িবে; তখন অগ্নিদগ্ধ তৃণবন্ছল গ্রামেব ন্যায় এবং বজ্জদগ্ধ পন্ক শস্তেব স্তাব আপন 

বিপুল দৈন্ দগ্ধ দেখিষা অপর ধার্তরাষট্রগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কবিয়া! হূর্যোধন যুদ্ধের 
জন্য অনুতপ্ত হইবে ॥২২--২৩। 

রথিশ্রেষ্ঠ ও বিচিত্রযোধী নকুল যখন দক্গিণহস্তস্থিত তরবারিদ্বাবা আপন 
সৈম্ভগণের মস্তকচ্ছেদন করিতে থাঁকিবেন এবং রথীদিগকে বমালযে প্রেরণ করিবেন? 
তখন হুর্য্যোধন তুদ্ধের জন্ত অনুতাপ কবিবে ।২৪॥ 

স্থখভোগেব যোগ্য নকুল দীর্ঘকাল যাবৎ বনগধ্যে যে ছুঃখশব্যায় শয়ন 

(২৩)**প্রীয়শো! নইযোধম-নি। (২৪) উপাসক্গানাচরৎ বা বযা। 
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ত্যক্তাত্বানঃ পাধিবা যোধনায় সমা দিষট ধর্ম্মরাজেন সূত !| 
রখৈঃ শুভ্ৈঃ দৈশ্যমভিত্রেবস্তো দৃহট। পশ্চাত্তপ্তাতে ধার্তরাষ্ট্রঃ ॥২৬| 
শিশুন্ কতাস্ত্রানশিশ্ু প্রকাশান্ যদ! দ্রষ্টা কৌরবঃ পঞ্চ শূরান্। 
ত্যক্ত। প্রণান্ কৌব্বানান্রবতত্তা যুদ্ধংধার্তরাষ্ট্রোহস্বতপদ্যৎ ॥২৭॥ 
যথা শক্রো দ্বানবনাশনার্থী স্বর্ণ তারং রথণুভমা্ৈঃ | 

দান্তৈরুকক্তং সহদেবোহধিরূঢ়ঃ শিরাংদি রাজ্ঞাং ক্ষেপ্ন্যতে ই ॥২৮। 

ভাবতকৌসুদী 
ত্যক্তেতি। ত্যক্তাক্ানে দেহত্যাগোস্ভতাঃ। যোধনাষ যুদ্ধকরণায় । হেক্ছত! সব্যয়]। 

অভিত্রবন্তো মর্দযন্তো ধাঁবিস্ন্তীতি শেষঃ। তৎ সর্ব দৃষ্বা ॥২৬। 
শিশুনিতি। অশিশুপ্রকাশান্ তকণতুল্যতেজম্িনঃ, পঞ্চ দ্রৌপদেষান্ প্রতিবিব্ধযাদীন্। 

প্রাণান্ প্রাণভয়ানি। আব্রবন্ত আদ্রবতঃ অভিধাবতঃ। নলোপাভাব আঃ ॥২৭৫ 

যথেতি।, সুবর্ণানাং তার! নক্ষতাকারভূষণানি যর তম্। দাস্তৈঃ শিক্ষিতৈঃ | ক্ষেন্ন্যতে 

ছিত্বা ছিন্বা পাঁতয়িস্যাতি, ১০০০৪ /২৮ 
ভারতভাবদীপঃ 

এব ছুঃখাৎৎ বখিনঃ -প্রচেতেতি পূর্বন্াদনুকুন্ততে ॥২৫| হে পার্থিব! আযোধনায় যুদ্ধায় 

সমারিষটাঃ সৈন্তং তাঁবকং দৃষ] তাঁনিতি শেষঃ ৪২৬] শিশুন্ প্রৌপদীপুত্রান্প্রতিবিদ্যাদীন্ 
আন্রবন্তঃ আব্রব্তঃ॥২৭॥ গতোঘাহম্ অপগতোদ্বৃত্তগতিম্ অনুকূলগতিমিত্যর্থঃ। অকুজনো 

নিঃশব্বোহক্ষে! যন্ত তং নুবর্ণস্ত তারে] দীর্ঘতন্তঃ তম্। অতিবেগাদলাতচক্রবৎ ন্ুবর্ণরেখা- 

কবিয়াছিলেন, সেই ছুঃখশয্যা স্মবণ কবিয়া বিষোদ্গারী ক্রুদ্ধ সর্পেব ন্যায় যখন 
যুদ্ধে বিচরণ কবিবেন, তখন তুর্যোধন যুদ্ধেব জন্য অনুতপ্ত হইবে ॥২৫॥ 

সঞ্জয়! ধর্ম্মবাঁজ যুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ করিলে, রাজারা! দেহত্যাগে উদ্ভত 
হইয়া শুল্রবথে আবোহপপুর্্বক সৈম্যগণকে মর্দন কবিবেন ; তাহা দেখিয়া দুর্ধ্যোধন 
অনুতাপ করিবে ॥২৬॥ 

বয়সে বালক হুইলেও অস্ত্রবিষ্ভায় সুশিক্ষিত বলিয়া যুবকের হ্যায় তেজন্বী ও 
বীর ভ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র যখন প্রাণের ভয় পরিত্যাগ করিয়া কৌরবগণের প্রতি 
ধাবিত হইবে এবং তাহা! ছূর্যোধন দেখিবে, তখন ছূর্যযোধন নিশ্চয়ই যুদ্ধের জন্ত 
অনুতপ্ত হইবে ২৭ 

সুবর্ণতারাখচিত এবং শিক্ষিত উত্তম ঘোটকযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া সহদেব, 
দানববিনাশার্থী ইন্দরেব স্তায় বাণনমৃহদ্ারা বাজগণের মস্তক চ্ছেদন ই নিপাতিত 
কবিবেন 7২৮1 

(২৮) যদ গতোদ্বাহমক্ললাক্ষং ছুবর্ণভারং রথমাততায়ী--পি বা বরা। 



৫২৪ মহাভারতে উদ্যোগ- 

মহাভয়ে সংগ্রবৃতে রথন্থং বিবর্তমানং সমরে কৃতান্ত্রম। 
সর্ধ্বা দিশঃ সম্পতন্তং সমীক্ষ্য তদা যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোহন্বতপ-স্তৎ ॥২ঈ॥ 
হ্ীনিবেবে! নিপুণঃ সত্যবাদী মহারলঃ সর্ববধর্্মোপপন্নঃ । 
গান্ধারিমাচ্ছংস্থমূলে ক্ষিপ্রকাবী ক্ষেপ্তা জনান্ সহদেবস্তরন্ী ॥৩০। 
ধা দ্র ভ্রোপদেযান্ মহ্ষেন্ শৃবান্ কৃতান্তরান্ বথযুদ্ধকোবিদান্। 
আশীবিষান্ ঘোববিষানিবারতল্তদ! বুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোহন্বতপ স্তুৎ ॥৩১॥ 
যদাভিমন্যুঃ পববীরঘাতী শবৈঃ পবান্ মেঘ ইবাভিবর্ষন। 
বিগাহিতা কৃষ্ণদমঃ কৃতান্ত্স্তদা যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোহন্থতগ্ন্যৎ ॥৩২॥ 

ভারতকৌমুদী 
মহেতি। বিশেষেণ নির্ভয়ভাবেন বর্তমানম। সম্পতন্তং বিচবস্তং নহদেবম্ 1২৯1 

স্বীতি। হ্ীনিষেব; অকাধ্যকরণে লঙ্জাশিলঃ, নিপুণো যুদ্ধদক্ষঃ। গাদ্ধাবস্ত গাঁদ্ধার- 
রাজশ্তাপত্যমিতি গান্ধারিঃ শকুনিম্তমূ আচ্ছন্ আভিমুখ্যেন ধাঁবন্, তুমুলে সমরে। ন্গেখ্া 

প্রহারেণাপসারয়িত৷। তরম্বী বেগবান্ ॥৩॥ 

যদেতি। দ্রোপদোন্ ভ্রৌপদীপুত্রান্। আয়তঃ সৈস্ান গ্রত্যগচ্ছতঃ 1৩১ 
যদ্বেতি। বিগাহিত! আলোডয়িস্ততি, রৃতান্ঃ অস্বিদ্াযাং শিক্ষিত: ৩২] 

ভারতভাবদীপঃ 
তুপ্যমিত্যর্থট। দাঃ বিনীতৈ: অশ্বৈরিত্যর্থাৎ 1২৮ বিবর্তমানং বিবিধৈর্মগুলৈরর্থমানং 
চরস্তম॥২৯॥ গাঁদ্ধারিং শকুনিম্চ আচ্ছণন্ গচ্ছন্ ॥৩*॥ আয়তঃ আগচ্ছতঃ ॥৩১॥ বিগাহিতা 

আর অন্ত্রবিগ্ঠায় সুশিক্ষিত সহদেব খন মহাভ্রষ্কর যুদ্ধে নির্ভষে রথে থাকিরা 
সকল দিকে বিচব্ণ কবিবেন, তখন তাহা। দেখিয়া দূর্যোধন যুদ্ধের জন্তা অনুতাপ 
করিতে থাকিবে ॥২৯॥ 

লঙ্দাশীল, যুদ্ধনিপুণঃ সত্যবাদী, মহাঁবল, সর্ধ্বধর্মাসম্পন্ন, ক্ষিপ্রকারী ও বেগবান্ 

সহদেব তুমুল যুদ্ধে শকুনির প্রতি ধাবিত হইতে থাকিয! সম্মুখবর্তা বিপক্ষগণকে 
অপসাবিত করিবেন 1৩০ 

অস্ত্রে সুশিক্ষিত, রথযুদ্ধনিপুণ, মহাঁধমুর্ধর ও বীর ভ্রৌপদীপুত্রগণকে বখন 
* ছুর্যোধন ঘোরবিষ সর্গগণের হ্যায় আমিতে দেখিবে, তখন নে, বুদ্ধের জন্য অনুতগ্ত 

হইবে ॥৩১| 
কুষ্খের তুল্য অস্ত্রে সুশিক্ষিত এবং বিপক্ষবীরহস্ত! অভিমন্গযু যখন মেঘের স্যার 

শববর্ষণ করিতে থাকিয়া শত্রপক্ষকে আলোডিত করিবেন, তখন ছূর্যোধন যুদ্ধেৰ 

জন্য অনুতাপ করিবে ॥৩হা৷ 
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যা দ্রষ্টা বালমবালবীর্য্যং দ্বিষচ্চমুং সৃত্যুমিবোত্পতন্তম্ | ্ 

পৌভদ্রমিন্দরপ্রতিমং কৃতাস্তরং তদা যুদ্ধং ধার্তবাষ্ট্রোহম্তপ্ন্যৎ ॥৩৩| 
প্রভদ্রকাঃ শীদ্রতর! যুবানো বিশারদাঃ সিংহসমানবীর্ধ্যাঃ। 

যদ ক্ষেপ্তারো ধার্তবাষ্ট্রান সসৈন্যাংস্তদা যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোহন্বতগ্ল্যৎ ॥৩৪॥ 

বৃদ্ধ বিরাটদ্রুপদদ। মহারথে৷ পৃথক্ চমূভ্যামভিবর্তমানৌ | 

যদ ভ্ষ্টারৌ ধার্তরাষ্ট্ীন সসৈন্যাং্তরা যুদ্ধং ধার্ভবা প্রোহন্থতপ্ল্যৎ ॥৩৫। 
যদ! কৃতান্ত্রো ভ্রপদঃ গ্রচিন্বন্ শিরাংসি যূনাং সমরে রথন্ঃ | 
কুদ্ধঃ শরৈশ্ছেতস্তি চাপঘুক্তৈত্তদা যুগ্ধং ঘার্তবাস্ট্রোহম্বতপত্তৎ 0৩৬॥ 
যদ্দা বিরাটঃ পরবীরঘাতী রথাত্তরে শক্রুচমূং প্রবেষী | 
মত্স্যৈঃ সার্দমনৃশংসরূপৈস্তদা ুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোহন্বতপ স্তৎ ॥৩৭॥ 

যদেতি। ষটাত্ক্তি। উৎ্পতন্তমুপবি পতন্তম। সৌভত্রমভিমহথ্যম্ 1৩৩) 
প্রেতি। প্রভত্রকাঃ গ্রভত্রুকবংশীষাঃ বিশাবদা যুদ্ধনিপুণাঃ ॥৩৪। 

বৃদ্ধাবিতি। গৃথক্ অভিবর্তমানে গ্রহর্থ মভিমুখে সস্তো! 1৩৫1 
ঘদেতি। প্রচিন্বন্ সঞ্চিদ্বনিব, যুনাং ছুর্য্যোধনপক্ষবন্তিনাম্ ॥৩৬1 

যদেতি। রথাস্তরে বিপক্ষাণাং রথসমৃহমধ্য, প্রবেষ্! প্রবেক্ষ্যতি 1৩৭ 

ইন্দ্রের তুল্য অস্ত্রে সুশিক্ষিত এবং বালক হইয়া'ও অবালকবীধ্য অভিমন্ধ্যু যখন 
যমেব ন্যায় শত্রসৈম্তের উপরে পতিত হুইবেন ; আর দুর্ধ্যোধন তাহা দেখিবে, তখনই 
সে যুদ্ধে জন্য অনুতপ্ত হইবে ॥৩৩ 

ক্গিপ্রকারী, যুদ্ধবিশারদ ও সিংহের তুল্য বলবান্ গ্রভদ্রকবংশীয় যুবকেরা! যখন 
সৈম্ভগণের সহিত ধার্রাষ্ট্রগণকে অপসারিত কবিতে থাঁকিবেন, তখন ছুধ্যোধন 
যুদ্ধেব জন্য অনুতাপ করিবে ॥৩৪॥ 

বৃদ্ধ ও মহাঁব্ধ বিরাটরাঁজ! ও ত্রপদরাজা ছুই দল সৈম্তের সহিত পৃথক্ পুথক্ 
ভাবে অভিধাবিত -হইয়া যখন সৈম্তগণেব সহিত ধার্তবাষ্ট্রগণেব প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিবেন, তখন ছুর্ষ্োধন অনুতপ্ত হইবে ॥৩৫॥ 

অস্ত্রে সুশিক্ষিত দ্রুপদরাজ। খন ক্রুদ্ধ হইয়। রথে আরোহণ কবিয়া চয়ন করিতে 
থাকিয়াই যেন চাপমুক্ত বাঁশদ্বাবা বিপক্ষ যুবকদিগেব মস্তক ছেদন করিতে থাকিবেন, 
তখন ছুষ্যোধন যুদ্ধেব জন্য অনুতাঁপ কবিবে ॥৩৬ . 

বিবাটরাজা বখন অন্শংসমৃত্তি মহম্াদেশীয় সৈম্যগণেব সহিত মিলিত হইয়] 

(5৫)-"যদা পর্ঠারো ধার্তরাসট্রীঃ ন্যোহপি। (৩৭)-মমত্তরে শক্রচমূম্--বা ব রা। 



৫২৬ মহাভারতে উদ্যোগ- 

জ্যেষ্ঠং মাস্যমনৃশংসার্্যরূপং বিরাটপুত্রং রথিনং পুবস্তাু। 
যদা দ্রষ্টা দংশিতং পাণুবার্থে তা যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোহম্বতপস্তাৎ 1৩৮] 
রণে হতে কৌরবাণাং প্রবীরে শিখণ্ডিনা শান্তনোর্বে তনূজে | 
ন জাতু নঃ শত্রবো ধারয়েয়ুরসংশয়ং সত্যমেতদূত্রবীমি ॥৩৯॥ 
যদা শিখণ্তী রথিনঃ প্রচিম্বন্ ভীগ্ঘং রথেনাভিযাত। তরম্বী | 
দিব্যৈহয়ৈরবমূদ, ন্ রখোঘাংস্তদা যুদ্ধ ধার্তরাষ্ট্রোহস্বতপ স্তৎু 1821 
যদা দ্র! হ্গয়ানামনীকে ধৃ্টছ্যুনং প্রযুখে রোচমানমৃ। 
অন্ত্ং যন্যৈ গুহমুবাচ ধীমান্ ব্রোশস্তদা তপস্ততি ধার্তবাষঃ 1৪১। 

আপা শে ৩০ অপ পর জজ লাঞঞ শষ্ট এ শপ এ 

ভারতকৌমুদী 
জ্যোষ্টমিতি। মাধন্তং মতস্তপুত্রম, অনৃশংসমনির্দযম্ আর্ধযং সড্যজনোচিতক বূপং যন্ত তম্। 

পুব্স্তাৎ সেনাগ্রতঃ | দংশিত, যুদ্ধায সন্নদ্ধম্ /৩৮। 

রণ ইতি। ' প্রবীবে প্রধানবীরে, শান্তনোস্তনূজে ভীগে। ' ধারযেযুক্গীবেষুঃ ।৩ 
যদ্বেতি। প্রচি্বন্ ছিত্বা ছিত্বা শিরাংনি সবিদ্বন, অভিযাতা অভিযাঁশুতি, তরস্বী ব্লবান্। 

হয়েরশ্ঠৈ:, অবসণন্ অবরর্দয়ন্ 8৪০ 
ভাঁবতভাবদীপঃ 

অভিভবিষ্যতি 1৩২---৩৩॥ ক্ষেতীবঃ কেপ্য্যস্তি (৩৪--.৩৬1 মমত্তরে ভশং মথাতীতি মম 

যঙ্লুগস্তাৎ কপ, ততভ্তরপ,। বলবতরে। মমদিতি নিপাতো বলবদ্ধাচকো৷ বা সংগ্রামে 
ইত্যর্ঘঃ। সহোত্তর ইত্যাধুনিকাঃ পঠস্তি ।৩৭---৩৮। শান্তনূজে দৈর্যমার্ধম্, ধারষেষুঃ জীবেধুঃ 

বিপক্ষবীরগ্ণণকে সংহার কবিতে করিতে তাহাদেবই রথসমূহের মধ্য দিয়া শক্রসৈন্ত- 
মধ্যে প্রবেশ করিবেন, তখন ছুর্যোধন যুদ্ধেব জন্য অনুতাপ কবিবে 8৩৭ 

রথারোহী ও সভ্যজনোচিত অনৃশংসমৃত্তি বিরাটবাজাৰ জো্ঠপুত্র উত্তরকে যখন 
পাগুবগণের জঙ্ যুদ্ধদজ্জিত অবস্থায় দূর্ব্যোধন দর্শন করিবে, তখনই সে যুদ্ধেব জন্য 
অনুতপ্ত হইবে ॥৩৮| 

ইহা আমি সত্য বলিতেছি যে, কৌরবগণেব মধ্যে প্রধানবীর শাস্তন্নন্দন ভীম 
শিখপ্তিকর্তৃক নিহত হইলে, আমাদের শক্রবা কখনও জীবন ধারণ কবিতে পারিবে 
না? এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৩৯ 

বলবান্ শিখণ্তী যখন দিব্য অশ্বগণদ্বাবা! রথসমূহ মর্দন করিতে থাকিয়া বধী- 
দিগকে সংহাঁব করিতে কবিতে রথাবোহণে ভীম্মের অভিমুখে গমন করিবেন, তখন 
দুর্য্যোধন বুদ্ধেব জন্য অনুতাপ কবিবে 1৪০॥ 

(৩৯).শিখত্তিনা দত্তমে শাহনূজে--পি বা ব রা»**শ্রবো বারযেযু--পি। (৪০) 

রখেনাভিযাত। বরধধী--বা! বরা নি। 



পর্ব্ধণি অধচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ | ৫২৭ 

যদ স সেনাপতিরপ্রমেয়ঃ পরাম্দ মলিুতিধার্তারা্ট্ান্। 
ব্রোণং রণে শত্রুমহোহভিযাতা তথা! যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোহম্বতপত্তৎ ॥৪২॥ 

হরীমান্ মনীষী বলবান্ মনম্বী স লক্ষমীবান্ সোমকানাং প্রবর্ঃ। 
ন জাতু তং শত্রবোহন্যে সহেরন্ যেযাং স স্বাদপ্রণীরফিসিংহ্ঃ 1৪৩1 

ইদঞ্চ ভ্রয়া মা বূণীষ্বেতি লোকে যুদ্ধেহদ্বিতীয়ং সচিবং রথন্থম্। 

'শিনের্নপ্তারং প্রবৃণনীম সাত্যকিং মহাবলং বীতভয়ং কৃতাস্ত্রম্ ॥88॥ 

মহোরক্কো দীর্ঘবাহুঃ প্রমাধী যুদ্ধেহদ্বিতীয়; পবমান্ত্রবেদী | 

শিনের্নপ্া! তালমাত্রায়ুধোহয়ং মহারথে। বীতভয়ঃ কৃতান্ত্রঃ ॥8৫ 

_.. ভার্তকৌমুদী 
যদেতি। অনীকে সৈম্ে, প্রমুখে অগ্রদেশে, বোচমানং দীপ্যমানম্ 8৪১1 

যদেতি। অপ্রমেয়ঃ অজ্ঞেয়শক্তিকঃ, পবামুদ ন্ অবর্মায়ন্, ইযুভিবাণৈঃ 1৪২ 
হ্বীমানিতি। হ্রীমান্ অকার্করণে লজ্জাবান্। লক্ীবান্ কাস্তিমান, মৌপধত্বাঘন্তঃ | গ্রবর্থঃ 

প্রধানঃ। স সাত্যকিঃ 1৪৩1 

ইদরমিতি। মা! বুণীঘ যুদ্ধকরণায় ন গৃহ, মহাঁমানীসম্ভবার্দিতি ভাবঃ। সচিবং সহারম্। 
নগ্তারং পৌত্রম। কুতান্রম্ অস্ত্রে সুশিক্ষিতম্ ॥8৪। 

ভারতভীবদীপঃ 
৩৯ বনবধী বুখগপ্ঠিমান্ 1৪*--৪৩। ইদং চেতি। সন্গিহিতং যুদ্ধমূলমূচ্যতে বাজ্যঞ্চ মা 
বৃণীধ ম! প্রার্থযন্থ ইতি ব্রয়াঃ দুর্য্যোধনং প্রতীত্যর্থাৎ, যতঃ বয়ং যুদ্ধেহদ্বিতীক্বং সহায়ং সাত্যকিং 

প্রবৃণীম বৃতবন্তঃ। তশ্িম্নবুতে তু কদাচিত্তব জযোহপি সম্ভাব্যেতেতি ভাব: 1৪৪---৪৬| 

ধীমান্ দ্রোণাচাধ্য ধাহার নিকট গুপ্ত অস্ত্রের কথা বলিয়াছিলেন, সেই বৃষ্টহ্)য্নকে 
যখন স্থগ্রয়সৈন্তেব সম্মুখভাগে দেদীপ্যমান অবস্থায় ছুর্য্যোধন দর্শন করিবে, তখনই 
সে অনুতপ্ত হইবে ॥8১॥ ৃ 

অনীমশক্তিশীলী ও শক্রনিবারণকারী সেই সেনাপতি পৃষ্টা যখন বাণদ্ার! 
ধার্তবাষ্রগণকে মর্দন করিতে করিতে যুদ্ধে দ্রোণেব অভিমুখে ধাবিত হইবেন, তখন 
দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতাপ করিবে ॥৪২। 

লঙ্জাশীল, বুদ্ধিমান বলবান্, প্রশত্তহাদয়, সুন্দবমূন্তি এবং নৌমক ও বৃষ্তিবশ- 
শ্রেষ্ঠ সেই সাত্যকি যাহাদের অগ্রবর্তী হন, সেই পক্ষকে অন্ত শত্ররা কখনও সহ 
করিতে পারে না ॥৪৩| 

সঞ্জয়! হয় ত তুমি বলিবে যে, “তোমরা যুদ্ধেব জন্ক। সাত্যকিকে বরণ করিও 
নাঃ কিন্ত জগতে যুদ্ধে অদ্বিতীয় রথাবোহী, মহাবিল, নির্ভয়, অন্ত্রবিদ্ভায় স্থুশিক্গিত 
ও আমাদেব পবম সহায় শিনিপৌত্র সাত্যকিকে আমরা অবশ্যই যুদ্ধে বরণ 
করিব 1881 



€২৮ ষহাতাবতে উদ্যোগ- 

যদা শিনীনামধিপো! মযোক্তঃ শবৈঃ পরান্ মেঘ ইব প্রবর্ধন্। 
প্রচ্ছাদয়িষ্যত্যবিহা৷ যোধমুখ্যাংস্তদা যুদ্ধং ধার্ডবাষ্ট্রোহন্বতপস্যৎ ॥8৬॥ 
যদা ঘ্বৃতিং কুরুতে যোত্স্যমানঃ স দীর্ঘবাছ্দৃিধন্বা মহাত্মা | 
সিংহৃস্তেব গন্ধমান্রায় গাব সংচেষটন্তে শত্রবোহম্মা্ণাত্ডো ॥৪৭॥ 
স দীর্ঘবাহুর্টধস্বা মহাত্মা ভিন্দ্যাদৃগিবীন্ সংহরেৎ সর্ধবলোকান্। 
অস্ত্রে কৃতী নিপুণঃ ক্ষিগ্রহস্ত দিবি স্থিতঃ সূর্য্য ইবাতিভাতি 1৪৮| 
চিত্রঃ সুক্ষঃ কৃতী যাদবস্য অস্ত্রে যোগে বুষ্সিংহস্ত ভূয়ান্। 
টি যোগমাছঃ প্রশক্তং সর্বরবগ্তগৈঃ তি ॥৪৯॥ 

ভারতকৌমুদী 
মহেতি। মহোৌরক্কো৷ বিশালবক্ষীঃ, প্রমাধী বিপক্ষাবমন্্ী তালো হস্তচতুটযং তন্মাং 

তথ্গ্রমাণম্ আযুধং ধনুর্ন্ত সঃ 18৫1 

যদেতি। উক্ত আদিষ্টঃ। অবিহ শত্রহস্ত] সাত্যকিঃ ৪৪৬] 

যদেতি। ধৃতিমুখ্সাহম্। ন্ সাত্যকি:। সংচেষটস্তে পলাঁধিতুং যতত্তে 8৪৭ 
সইতি। স সাত্যকিঃ। ভিন্দ্যাৎ বাঁণৈর্ভেতুং শরুযাৎ। এবং সংহরেদিত্যপি 18৮৪ 
চিত্র ইতি। চিত্র আশ্চর্য্য সুক্ষ ছ্র্য্যোধনঃ, ু ুতী অভীবনৈপণ্যশানী, যাদবন্ত সাত্যকেঃ 

যোগঃ শিক্ষা । আহ্যুক্ধবিশীবদাঃ 1981 

সেই বিশীলবঙ্ষ, দীর্ঘবাছ, শত্রমর্দনকাবী, যুদ্ধে অদ্বিতীয় পবমান্ত্রবিৎ, নির্ভযচিন্ত, 
অস্ত্রবিষ্তায় সুশিক্ষিত ও মহাব্থ লাত্যকিব ধনুখান! চাবি হস্ত-প্রমাঁণ ॥8৫॥ 

আমার আদেশক্রমে সেই শকত্রহস্তা শিনিবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকি যখন মেঘের ন্যায় 
শরক্রগণেব উপবে শব বর্ষণ'কবিতে থাকিধা বিপক্ষ যোদ্ধ-শ্রেষ্ঠগণকে আবৃত কৃবিবেন, 
তখন-হূর্যোধন যুদ্ধের জন্ অবশ্যই অনুতাপ কবিবে ॥৪৬1 

দীর্ঘবাহু, দৃঢ়ধনূর্ধাবী ও মহাত্মা! সাত্যকি যখন যুদ্ধ কবিবেন বলিষ! উৎসাহ 
কবেন, খন গোগণ যেমন সিংহেব গন্ধ পাইযা! পলায়ন কবিবাব চেষ্ট/ কবে, 
সেইবপ যুদ্ধসম্মখবর্তী শত্রব! উহাব নিকট হইতে পলাষন কবিবার চেষ্টা কবিষা 
থাকে ॥৪৭1 - 

দীর্ঘবাহু, দৃঢ়ধনুর্ধাবী, মহাত্মা, অন্ত্রবিদ্যাষ কৃতী, যুদ্ধনিপুণ ও ক্ষিপ্রহস্ত 
সাত্যকি বাঁণদাবা পর্ববতও ভেদ কবিতে পাবেন এবং সমস্ত জগৎও সংহাব 
করিতে সমর্থ হন; আব তিনি আকাঁশস্থ সৃর্যেব স্তায় যুদ্ধে প্রকাশ পাইতে 
থাকেন 18৮ 

(৪৭)...সংবেপস্তে শহরবোহম্মীদ্যথাক্রে(-পি। 



পর্ববণি অষ্টচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ। ৫২৯ 

হিবগয়ং শবেতহয়ৈস্চতুভির্ধদা যুক্তং স্তন্দনং মাধবস্তয | 
দরষ্টা যুদ্ধে সাত্যকেরধা্তিরাষ্্ন্তৰা তপস্তত্যকৃতাত্মা স মন্দঃ 0৫০ 
যদ রথং হেমমণিপ্রকাশং শ্রেতাশ্বযুক্তং বানরকেতুষুগ্রম্। 
দ্র মমাপ্যান্থিতং কেশবেন তদা৷ তপস্তত্যকৃতাত্মা স মন্দঃ ॥৫১। 
যা মৌর্বব্যাস্তলনিস্পেষমুগ্রং মহাশব্দং বজ্নিষ্পেষতুল্যম্ । 
বিধ্য়মানন্য মহারণে মযা স গাপ্ডিবস্ত শ্রোধ্যতি মন্দবুদ্ধিঃ ॥৫২| 
তদা মুড ধৃতরাষ্ট্ত পুত্রস্তপ্া যুদ্ধে ভুর্মভিছু'ঃসহায়ঃ। ৃ 
দৃষ্ট সৈন্াং বাণবর্ধান্ধকারে প্রভজ্যন্তং গোকুলবন্রণাগ্রে ॥৫৩| 

(বুগ্মকম্) 

ভারতকৌমুদী $ 

হিরষমিতি। ্ুন্দনং ব্থম্, মাঁধবন্ত মধুবংশজীতত্ত । মন্দো! মূডঃ 8৫০ 

যদেতি। হেমতির্সনিভিশ্চ প্রকাঁশত ইতি তম্। আন্ছিতমারচম্ 7৫১1 
ঘ্দতি। মৌর্ক্য। গুণশ্ত, তলেন কব্তলেন নিশ্পেষো ঘর্ষণং যন্মিন তম্। বিধুয়মানন্ত 

আকৃষ্ণমাণস্য। তণ্তা তন্যতি। গ্রভঙ্ান্তং প্রভজামানম্ 1৫২--৫৩! 
ভাঁরতভাবদীপঃ 

অন্থাৎ ল্যব্লোপে পঞ্চমী। এনং শ্রীপ্য সঞেষ্টন্তে ইতন্ততো ত্রমস্তি 1৪৭---৪৮ চিত্রঃ 

বিশ্ময়রুৎ, হুক্ষঃ দুর ক্ষ্ঃ, শরক্ষ ইতি পাঠে বমশীযঃ। শূরাণামু্সাহকরত্বাৎ নুরুতঃ সুশিক্ষিতঃ। 
অস্তরযোগোহস্রলাভঃ। বৃফিসিংহন্ত কৃষ্ত্ত যথাবিধং যাঁদৃক্প্রকাবং যোগমান্ট তৈঃ সর্ব্ব্তণৈঃ 

যুদ্ধবিশীরদ বীব্রো যেরূপ শিক্ষার প্রশংসা করিয়া থাকেন, মেইবপ প্রচুর 
অস্ত্র শিক্ষাই বৃঞ্চিসিংহ সাত্যকিব বহিয়াছে ; সে শিক্ষা আশ্ধ্য, অন্তের দুর্বোধ্য 
এবং অত্যন্ত নিপুণ ॥৪৯। 

স্ৃতবাং অশিক্ষিতচিত্ত ও মুঢ়মতি হুর্য্যোধন যখন যুদ্ধে স্বণময় ও শ্বেতশ্বীচতুষ্টয়- 
যুক্ত মধুবংশজাত সাত্যকিব রথ দর্শন কবিবে, তখনই সে অনুতপ্ত হইবে ॥৫০ 

তাৰ পর, অশিক্ষিতচিত্ত ও মূঢমতি হুর্ধ্যোধন যখন কৃষ্ণাধিষ্িত, ন্বর্ণমণিমপ্তিত, 
সবেতাশযুক্ত ও বানরধ্বজসমন্বিত আমারও রথ দর্শন কবিবে, তখনও সে যুদ্ধের জন্ত 
অনুতাপ করিবে ॥৫১॥ 

মহাযুদ্ধেব সমঘে আমি গাণ্ীব আকর্ষণ কবিতে থাকিব, তখন আমার হস্ত- 
সথালনে বস্রাঘাতশব্দেব স্তায় ভয়ঙ্কর ও বিশাল শব্দ হইতে থাকিবে তাহা 
যখন মন্বুদ্ধি দুর্য্যোধন শ্রবণ করিবে ; আব আমাৰ বাণবর্ষণে অন্ধকাব হইবে 

(৫১)-"দদৃষ্! মমাপ্যাদ্থিতম্-বা! ব রা নি। 
উদযৌগ-৬৭ (১৪) 



৫৩০ মহাভাবতে উদ্যোগ- 

বলাইকাছুচ্চবতঃ স্ভীমান্ বিদ্যুৎস্ক।লিঙ্গানিৰ ঘোবরূপান্। 

সহতধ্থান্ দ্বিষতাং সঙ্গবেষু অস্থিচ্ছিদো মর্্মভিদঃ সুপুত্ঘান্ 1৫৪1 
যদা| দ্র ভুমুখান্ বাণসংঘান্ গাণ্তীবমুক্তানাপততঃ শিতাগ্রান্। 
হয়ান্ গজান্ বন্মিণশ্চাদদানাংস্তদা৷ যুদ্ধং ধার্তবাস্ট্রোহন্বতগ্ন্যৎ ॥৫৫। 

(ুগ্মকম 
যদ মন্দঃ পরবাণান্ বিযুক্তান্ মমেযুভিহরিয়মাণান্ প্রতীপমৃ। - 

তির্যযগ-বিধ্য চ্ছি্যানান্ পৃষণকৈস্তদা!যুদ্ধং ধার্তরাষ্ট্রোহস্থতগ্দ্যৎ্ ॥৫৬| 
যদা বিপাঠ৷ ম্তুজবিপ্রমুক্তা দ্বিজাঃ ফলানীব মহীরুহ্াগ্রা। 
প্রচেতার উত্তমাঙ্গানি য.নাং তদা যুদ্ধং ধার্তবাষ্ট্রোহন্বতপ্ল্যৎ ॥৫৭॥ 

ভাব্তকৌমুদী 
বলেতি। বলাহকানম্মেঘাৎ, উচ্চরতো! নিগচ্ছিত, স্তীমান্ অতিভয়ঙ্করোজ্জিলান্। সঙ্বরেযু 

যুদ্ধেয। আদদানান্ গৃহৃতশ্ছিঘমানানিত্যর্থঃ ॥৫ ৪--৫৫। 
যদ্দেতি। যা ভ্রষ্টেতি শেষঃ। প্রতীপং প্রতিকূলমূ। পৃষৎবৈর্মদবাণৈঃ 1৫৬ 
ষদেতি। বিপাঁঠা বিশালমুখ! বাণাঃ। ছিজাঃ পক্ষিণঃ। প্রচেতাবঃ সঞিত্য সঞ্চিত্য - 

পাতযিস্তস্থি, উত্তমান্গানি শিবাংসি, যৃনাং ব্ষ্বেভাঃ 8৫৭ 
ভাবতভাবদীপঃ 

সাত্যকিরুপেতঃ 1৪৯--৫৩| হুপুঙ্থান্ যদা ব্রষ্টেতি ছ্ধয়োঃ সন্ন্ধঃ 1৫৪॥ আদ্দানান্ গ্রসমানান্ 
1৫৫1 তির্ঘযকৃ বিধ্য বিদ্ধা পৃষৎকৈশ্ছিঘমানান্ যদ প্রষ্টেতি পূর্বেণান্বঃ 1৫৬ বিপাঠাঃ 
এবং গোসমূহেৰ গ্ভায় সৈম্তগণ ভগ্ন হইতে থাঁকিবে ? তাহাও যখন ছুর্যোধন দর্শন 
করিবে, তখন মূর্খ, দুর্মতি ও দুষ্টসহায়শালী দূর্যোধন নিশ্চয়ই যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত 
হইবে ॥৫২-_€৩ 

গাণ্ীবনিক্ষিপ্ত নিশিতাগ্র, মুযুখ, সুপুঙ্থ ও ভয়ঙ্কবমূত্তি বাগসমূহ মেঘ হইতে 
নির্গত অতিভয়ঙ্ষব বিছ্যাৎস্কুলিঙ্গসমূহেব ন্যায় চলিতে থাকিয়া! যুদ্ধে শক্রগণেব 

অস্থিচ্ছেদন, মন্মবিদারণ ও সহল্র সহশ্র শক্র বিনাশ কবিবে এবং হত্তী, অশ্ব ও 
'বর্দধারী সৈম্তগণেব প্রাণ লইতে থাকিবে ; এইবপ ঘটন! যখন ছুর্য্যোধন দর্শন 
করিবে, তখনই সে, যুদ্ধেব জন্য অন্গতাপ কৰিবে ॥৫৪--৫৫॥ 

অন্ত বীঘেরা বাণ নিক্ষেপ কবিতে থাকিবেন, তখন আমাৰ বাঁপনমূহ যাইযা 
সেই বাণগুলিকে প্রতিকূলদিকে চালাইয়া দিবে এবং আমার অপর বাণসমূহ 
যাইয়া বিপক্ষের কতকগুলি বাঁণকে তির্ধ্যকৃভাবে বিদ্ধ করিষ! ছেদন করিতে 

থাকিবেঃ ইহা যখন দূর্যোধন দেখিবে, তখনই সে যুদ্ধেব জন্য অনুতপ্ত 
হইবে ॥৫৬| 

(৫৫) যা ভ্র্ট। জ্যামুখাঘাণসংঘান্--বা ব রানি। 



পর্বহাণি অ্টচতবারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ৷ ও ৫৩১ 

যা দ্রু্টা পততঃ স্যন্দনেভ্যো মহা্গজেভ্যোহশ্বগতান্ হযোধান্। 

শরৈহতান্ পাতিতাংশ্চৈব রঙ্গে তদা যু্ধং ধার্তরাষ্ট্রোহন্বতদ্দ্যৎ ॥৫৮1 

ংপ্রাপ্তানন্ত্রপথং পরস্তয যদ! দ্রুষটা নশ্যতো ধার্তরাষ্ট্রান্প 

অকুর্ববতঃ কর্ম যুদ্ধে সমস্তাত্দা যুদ্ধং ধার্তরাস্ট্রোহস্বতদ্দ্যৎ ॥৫৯| 

প্দাতিসংঘান্ রথসংঘান্ সমস্তাদ্ধযাত্তাননঃ কাল ইবাততেষুঃ। 

প্রণোৎস্যামি ভুলি তৈর্বাণবর্ষৈঃ শক্ংস্তরা তপ্দ্যতি মন্দবুদ্ধিঃ ॥৬০। 
সর্ববা দ্িশঃ সংপততা রথেন রজোধ্বস্তং গাগ্ডিবেন প্রকৃত্মৃ। 
যা রী স্বললং সংগ্রমূং তব! পশ্চাততপত্ততি মন্দবুদ্ধিঃ 1৬১॥ রঃ ১ 

যদেতি। স্যন্দনেভ্যে। বথেভ্যঃ ৷ রক্ধে যুদ্ধামোদীলয়ে ৪৫৮1 

অসমিতি। অসংপ্রীপ্তান্ অগতানপি। নশ্ততঃ পলায়নেনাদৃশ্তান্ 1৫০1 

পদ্দাভীতি। ব্যাতীননো বিকৃতবদনঃ । আততেষুবিস্তৃতশবজালং। প্রশোৎ্গ্তামি দৃবে 
নেশ্ন্যামি। সনদবুদ্ধিহূর্ধ্যোধন: 7৬, 

ভারতভাবদীপঃ 
'বিসৃতবাঁণাঃ, প্রচেতাবঃ াণীকরিস্স্তি 1৫ ৭--৫৮] -অন্ত্রপথম্ অসম্প্রাপ্তান্ অস্ত্র দৃষ্টেব নশ্যত 

" ইত্যর্চঃ। যুদ্ধে কর্ন অকুর্ববতঃ ভয়েন বৈরব্যাৎ 1৫৯॥ আততাঃ সম্ততাঃ অবিচ্ছিন্ধধাবাঃ ইযবো 

যন্ত, প্রণোতন্ঠামি দূরীববিত্যাষি ৪৬*॥ রজোধ্বস্তং রজসা ব্যাকুলীভূয় রথাদিভ্যঃ পতিতম্, 

পক্ষিগ্ণ যেমন বৃক্ষের অগ্রুদেশ হইতে ফল সকল চয়ন কবিয়া কৰিয়! নিপাতিত 
করে, সেইৰপ আমার বাছুনিক্ষিপ্ত বিশাল বাণসমূহ যাইয়া! যখন যুবকগণের মস্তক 
সমূহ ছেদন করিয়! করিয়া নিপাতিত ক্বিবে, তখন ছুর্যোধন যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত 

হইবে 13৭ 

বুদ্ধবঙ্গে প্রধান প্রধান যোদ্ধা আমাব বাঁণে নিহত ও নিপাতিত হইয়া হস্তী, 
অশ্ব ও বথ হইতে পতিত হইতে থাঁকিবে + ইহা যখন ছুর্য্যোধন দর্শন করিবে, তখনই 
সে, যুদ্ধেব জন্য অনুতাপ করিবে 1৫৮1 ৃ 

ধৃতবা্ট্রেষ অপর পুত্রেবা বিপক্ষের অস্ত্রপথে না৷ যাইয়াই ষখন সকল দিকে 
পলায়ন করিয়া! অদৃশ্য থাকিয়া! যুদ্ধে কোন কাধ্য করিবে না; ছুর্য্যোধন ইহা ষখন 
দেখিতে পাইবে, তখনই সে, যুদ্ের জন্য অনুতপ্ত হইবে 1৫৯! 

বিবৃতবদন বমেব ন্তাব আমি যখন সকল দিকে বাণঙ্গাল বিস্তার কবিয়া জলিত 
বাণ বর্ধণছাব। পাতি, বথ ও শত্রুসমূহকে দূবীভূত করিব, তখনই মন্দবুদ্ধি ছুধ্যোধন 
অনুতাপ কবিবে 1৬০) 

(৫৮)''স্থযৌধনান্-ব] ব বানি । 



৫৩২ মহাভারতে - উদ্যোগ- 

কান্দিগ.ভূতং ছিমগাত্রং বিসংজ্ঞং দুর্য্যোধনে। ড্রক্ষ্যতি সর্দবসৈ্যমূ। 
হতাশ্ববীরাগ্র্যনরেন্দ্রনাগং পিপাসিতং শ্রান্তপত্রং ভয়ার্তম্ ॥৬২। 
আর্ভন্বরং হন্মানং হতঞ্চ বিকীর্ণকেশান্থিকপালসংঘমূ। 
প্রজাপতেঃ কর্ম বথার্থনিশ্চিতং তদা দৃষ্টা তপস্তাতি এ ॥৬৩| 
যদ রথে গাগ্ডিবং বাসথদেবং দিব্য শঙ্ঘং পাঞ্চজন্যং হ্য়াং্চ 

তুণাবকষয্যো দেবদতঞ ম'ঝ দ্রষ্টা বুদ্ধে ঠা সৎ 8৬৪ 

ভারতকৌমুদী 
র্ববা ইতি। সংপততা বিচবতা। রজোভিধূ্ণলিভিঃ ধবন্তমনৃশ্তাকৃতম্। প্রকততং ছিন্ম। 

মংগ্রমূঢং যৃচ্ছিতমূ। পশ্চাতগ্যতি অনুতজ্যাতি।৬১1 
কান্দিগিতি। কাঁং দ্দিশং গচ্ছামীতি পর্্যালোচয়মানমিতি কান্দিক্ পৃষোদরাদিতথাৎ সাধু 

অকাঁদদিক্ কান্দিক ভূতমিতি কান্দিগভৃতম্। হত! অশ্থা বীবাগ্র্া বীবশ্েষ্ঠ নরেন্রা রাজানঃ 
নাগ! হস্তিনশ্চ যন্মিন তৎ্। শ্রাস্তানি প্রাণি ঝাহনানি যত্র তৎ 1৬২1 

আর্ডেতি। প্রপ্নাপতেবিধাতুঃ কর্ণ মাঁবণজীবনাদিকং কার্ধ্যম্ ার্থনিশচিতং কর্মানসারেণ 
নিপিষ্টিং তদ্ধননাদিকং বিধাতুবেৰ কার্য মিত্যর্থঃ 1৬৩ 

ভারতভাবদীপঃ পে 

্ররুত্বং ছিন্নম্ 1৬১ কান্দিগ.ভূতং ভযেন পলাগ্িতম্ শ্রান্তপত্রং শ্রান্তবাহনম্ ॥৬২1 প্রজাপতেঃ 
বন্ধ যথেতি। যথ! বাঁজপেষে গ্রজাপতিদৈবত্যাঃ সপ্চদশপশবো বিশম্তন্তে তছছুনামিহাঁপি 
বিশমনং কূতং তেন বীভৎনবৎ লক্ষ্যতে। অর্থ: হর বাজাঞ্চ তার্থং নির্চিতং সঞ্জাতনিশ্চযম্ 

আমার রথ সকল দিকে বিচবণ কবিতে থাকিয়া ধূলিদাবা ছূর্ধ্যোধনের সৈল্ত- 
গণকে অনৃশ্ঠ কবিযা ফেলিবে এবং গাণ্ডীবনিক্ষিপ্ত বাণসমূহ যাইয়া ছিন্নভিন্ন ও 

মূচ্ছিত করিতে থাকিবে , তাহা যখন দুর্ধ্যোধন দেখিবে, তখনই সেই মন্দবুদ্ধি 
অনুতপ্ত হইবে ॥৬১। 

বনু সৈশ্ত কোন্ দিকে যাইব বলিয়া পর্ধ্যালোচনা! করিবে ; অনেক সৈগ্চেব অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইবে * কতকগুলি সৈম্ত মৃচ্ছিত হইয়া পড়িবে; হস্তী, অশ্ব ও 
শ্রেষ্ঠ বীরেবা নিহত হইবে , অনেক রাজাও নিহত হইবেন , বু সৈম্ত পিপাসার্ত 
ও ভমার্ভ হইবে এবং বাহনগুলি পৰিশ্রান্ত হইয়৷ পড়িবে ; র্যযোধন নকল সৈম্তেরই 
এইরাপ অবস্থা দর্শন করিবে 1৬২॥ 

বহু সৈম্ত আর্ন্থরে রোদন করিবে ; অনেক সৈম্ত হত ও হম্যমান হইবে এবং 
বহুতব সৈম্তের কেশ, অস্থি ও কপালদমূহ নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হুইবে। প্রাক্তন 

_ কর্দানুদাবে এগুলি বিধাতাবই কাধ্য বলিয়া অবশ্যই হইবে + সুতরাং সন্দসতি 

দূর্যোধন ইহা৷ দেখিয়া! তখন অনুতপ্ত হইবে ॥৬৩| 

(৬৩).*"যথার্ঘনির্িতন্-বা বা নি। (৬৪)-দৃষ্ট যুদ্ধে-বাব রানি! 



পর্ববণি অফচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৫৩৩ 

উদ্র্তয়ন্ দন্গ্ুনংঘান্ সমেতান্ প্রবর্তয়ন্ যুগমন্যদ্যুগান্তে | 

যদ ধন্ষ্যাম্যিব কৌরবেয়াংস্তদা তণ্তা ধৃতবাষ্ট্রঃ সপুত্রঃ ॥৬৫। 

সন্্রাতা বৈ সহসৈন্যঃ সভৃত্যো। ভ্রকৈরথর্্যঃ ক্রোধবশোহল্পচেতাঃ। 
দর্পন্তান্তে নিহতো৷ বেপমানঃ পশ্চাম্মন্দস্তপস্ততি ধার্তবাষ্ীঃ ॥৬-॥ 

পুর্বাহ্ন মাং কৃতজপ্যং কদাচিদ্বিপ্রঃ প্রোবাচোদকান্তে মনোভ্ভমূ । 
কর্তব্যং তে দুঙ্কবং কর্ম পার্থ! যোদ্বব্যং তে শক্রভিঃ সব্যসাচিন্! ॥৬৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
যদেতি। পাঁধজন্যং নাম কৃষন্য শঙ্খমূ। দেবদত্তং নামারুনত্ত শঙ্খ 1৬৪1 

উত্ত্তয্মিতি। সমেতান্ সম্মিলিতান্, দস্্যসংঘান্ পবকীয়বাজ্যহবপান্তস্করত্বরপান্ শবুন্তাদীন্, 
উৎ্তয়ন সংহবন্) অতএব ষুগীন্তে প্রলযাঁবসানে, অন্থদ্যুগং প্রব্্তযন্লিবাহম। তথা 
অনুতন্যতি ॥৬৫॥ 

সভ্রাতেতি। দর্পন্ অন্তে ক্ষযে সতি.। পশ্চাত্তন্যতি অনুতন্দ্যতি 1৬৬।- 

যুদ্ধে জয়ং হুচযিতুং তরাক্ষণধাক্যমন্থবদ্রতি দ্বাভ্যাম্। পূর্ববাহ ইতি। কৃতং জপ্যং গাযত্রীজপো 
যেন তম্। সন্ধ্যাবন্দনোপলক্ষণমেতৎ। উদকান্তে তর্পণীস্তে ॥৬৭ 

£ ভারতভাব্দীপ; 
1৬৩া দেবদতম্ অঞ্ছুনস্য শঙ্খম্1৬৪॥ দন্যাসজ্ঘান্, স্যায়তঃ প্রদেয়ন্ত বাজ্যন্যাগ্রদানাদ্স্তবে! 
ধার্তবাষ্রীঃ। যথা কথা চ “পবপ্রতিগ্রহমভিমন্ততে স্তেনো ভবতি” ইতি স্থৃতেঃ। যুগীস্তে 
শত্রণাং সংহারে জাতে সতি অন্থদ্যুগং ধর্মগ্রধানং কালং গ্রবর্তয়ন। ০বাজ। কালন্য কারণম্” 

ইতি স্বতেঃ ॥৬৫। দন্ত অন্তে নাশে ॥৬৬ উদকান্তে সন্ধ্যাবন্দনাচমনাস্তে 1৬৭। পুরস্তাৎ 

আমি, কৃষ্ণ, পাঁঞ্চজন্যনামক কৃষ্ণের দিব্য শঙ্খ, দেবদত্তনামক আমাব শঙ্খ, 
গাণ্তীব ধম, ছুইটা অক্ষয় তৃণ এবং শ্বেতবর্ণ চারিটা অশ্ব--এইগুলি যখন একবথে 
দর্শন করিবে, তখনই ছূর্য্যোধন যুদ্ধেব জন্য অন্তাপ করিবে ॥৬৪| 

আমি যখন সম্মিলিত দ্যগণকে সংহাঁব কবিয়া, প্রলয়েব পবৰ অপব যুগপ্রবর্তন 
করতই যেন-অগ্রিব স্যায় কৌববগণকে দগ্ধ কবিব, তখন ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণেব সহিত 
অন্ৃতপ্ত হইবেন 1৬৫1 

কোপনম্বভীব,* অল্পবুদ্ধি ও মূর্খ দূর্যোধন ভ্রাতা, ভূত্য ও সৈম্তগণের সহিত 
এষটবযভর্, আহত ও কম্পিতদেহ হইযা দর্পনাশের পরে অনুতাঁপ করিবে 7৬৬॥ 

আমি কোন দিন পূর্ব্বাহে সন্ধ্যাবন্দন ও তর্পণ শেষ কবিয়া অবস্থান করিতে- 
ছিলাম, এমন সময়ে এক ত্রান্মণ আসিয়া আমীকে এই মধুব কথা৷ বলিযাছিলেন যে, 
পৃথানন্দন | অর্জুন! ভোমার কোন ছুক্ধব কার্ধ্য কবিতে হইবে- শত্রুদের সহিত 
তোঁমাব যুদ্ধ কবিতে হইবে 7৬৭1 

(৬৫)***ৃতরাষ্ুম্ত পু্ঃ--বা ব বা নি। 

এপ 



৫৩৪ মহাভারতে উদ্যোগ- 

ইন্দ্রো বা তে হরিমান্ বন্ত্রহত্তঃ পুরস্তাদ্যাতু সমবেহরীন্ বিনিক্বন্। 
স্গ্রীবযুক্তেন রথেন বা তে পশ্চা কৃষে৷ রক্ষতু বাস্থদেবঃ ॥৬৮| 
বত্রে চাহং ব হত্তান্মহেন্্রাদন্মিন্ যুদ্ধে বাস্থদেবং সহায়ম্। 

স মে লব্ধে। দস্থ্যবধায় কৃষ্ণো মন্যে চৈতদ্বিহিতং দৈবতৈর্মে (৬৯1 
অধুধ্যমানো মনদাপি বন্য জয়ং কৃষ্ণঃ পুরুষস্তাভিনন্দে | 

ধরবং সর্ধ্বান্ স ব্যতীয়াদমিত্রান্ সেন্্রান্ দেবান্ মানুষে নাস্তি চিন্তা ॥৭০॥ 

স বাছুভ্যাং সাগরমুতিতীর্ষেন্মহোদধিং সলিলন্তা প্রমেয়মূ । 
তেজন্থিনং কৃষ্ণমত্যন্তপূরং যুদ্ধেন যো বাস্থদেবং জিগীষেত ॥৭১॥ 
গিরিং ষ ইচ্ছেভ, তলেন ভেভুং শিলোচ্চয়ং শ্বেতমতিপ্রমাণমূ। 
তন্যৈব পাণিঃ সনখো বিশর্ষযে্ন চাপি কিঞ্চিৎ স গিরেন্ত কুর্ঘযাৎ ॥৭২॥ 

ভাবতকৌ মু 
ইন্্র ইতি। হরিমান্ অশ্ববান্ অশ্বারঢঃ। স্ুগ্রীবেতি কষ্ণশবস্ত নাম 1৬৮ 
বর ইতি। বজ্্রহস্তং মহেন্্ং বিহায়েতি ল্যবলোপে পঞ্চমী । মে ময়া 1৬৯ 
অযুধ্যেতি। অভিনন্দেৎ অভিলযেৎ। ব্যতীয়াৎ অতিক্রামেৎ জয়েদিত্যর্ঘঃ 1৭০ 

স ইতি।. মহোদধিপদমাধারমাত্রে বিবক্ষিতম্। কৃষ্ণন্ত জয়োহসম্ভব এবেতি ভাঁবঃ1৭১। 

অতএব ইন্দ্র বন্রধারণপূর্ধক অঙ্থে আবোহণ করিয়া যুদ্ধে শক্রু সংহার করিতে 
থাকিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে গমন কবিবেন? না--বস্ুদেবনন্দন কৃষ্ণ সুগ্রীবনামক 

ঘোটকযুক্ত বথে আরোহণ করিয়া তোমাৰ পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিবেন ?1৬৮। 
তখন আমি বন্্রপাণি ইন্দ্রকে পরিত্যাগ কবিয়া যুদ্ধে কৃষ্ণকে সহায়বপে (সেই 

ব্রাহ্মণের নিকট) ববণ করিয়াছিলাম এবং সে কৃষ্ণকে আমি দস্থ্যবধের জন্য লাভও ' 

কবিযাঁছি। স্থৃতরাং আমি মনে করি-_দেবতারাই আমাব পক্ষে এই অনুগ্রহ 
করিয়াছেন ॥৬৯॥ 

কারণ, কৃষ্ণ যুদ্ধ না করিয়া মনে মনেও বাহার জয় কামনা কবেন, সে লোকও 
নিশ্চয়ই ইন্দ্রের সহিত সকল দেব্গণকেও বুদ্ধ জয় করিতে পারে ; সুতরাং মানুষের 
পক্ষে ত চিন্তার বিষয়ই নাই 1৭০॥ 

যে লোক মহাবীর ও তেজন্বী বন্ুরদেবনন্দন কৃষ্ণকে খুদ্ধে জয় করিবার ইচ্ছা 
করে, সে লোক বাহুযুগলঘাবা অনস্ত জলেব আধাব সমুদ্র পাব হইবার ইচ্ছা 
কবে ॥৭9| 

(৬৮).হরিবান্--বা বরানি। (৭*).৮এবং সর্বান-বা বরানি। 
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অগ্নিং সমিদ্ধং শময়েভুজাভ্যাং চন্ত্রঞ সুষ্যঞ্চ নিবারয়েত। 
হরেদ্দেবানামমৃতং প্রসহ্থ যুদ্ধেন যো বাস্থুদেবং জিগীষেত ॥৭৩। 

যো রুক্সিণীমেকরথেন ভোজানুৎসাগ্ রাজ সমরে প্রসহ্। 

উব্াহ ভার্য্যাং বশসা স্বলন্তীং যস্তাং জজ্ঞে রোক্সিণেয়ে! মহাত্মা ॥০৪| 
অয়ং গান্ধারাংস্তবসা সংগ্রমথ্য জিত্ব! পুত্রান্ নগ্লজিতঃ সম্গ্রান্। 
বধ টা বিনদস্তং প্রসহ হুদর্শনং বৈ দেবতানাং টি 1৭৫1 

রিনা তগ্র 
কষ জিগীযোরেব হানিরিত্যাহ-_গিবিমিতি। তলেন করতলেন। শিলানামুচ্চষঃ সমূহে! 

যত তম্; শ্বেতং কৈলাসম্, অতিগ্রমাঁণমতিবিশালম্ 1৭২1 
অগ্নিমিতি। সমিদ্ধং প্রজলিতম্, শমযেৎ শমফিতুমিচ্ছেৎ।' নিবারয়েত স্থগষিতুমিচ্ছেৎ। 

প্রসহ বলেন। জিগীষেৎ জেতুমিচ্ছেৎ 1৭৩1 

যইতি। জলভ্তীং দেদীপ্যমানাম। বৌকিপণেয়ঃ গ্রহ্যা়ঃ 1৭8॥ 

অয়মিতি। তবসা বলেন। নগ্নজিতো রাঁজঃ। বিনদস্তং রুদস্তমূ। স্থুদর্শনং নাম। 
ললাম্ং শ্রে্ঠম্।৭৫1 

 অস্প্পািকপাশাশিপ শীল এজ 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
ইন্ো বক ইত্যপরুত্তাতে ॥৬৮--৭| জাগরং ষগরৈর্বধ্ধিতং সলিলন্ত মহোদধিং জলসমূন্রমূ 
অপ্রমেয়ম্ অনস্তত্বাৎ 1৭১ তলেন চপেটিকয়া, শিলোচ্চযর্মিতি কাঠিন্াপ্রদর্শনার্থং বিশেষণমূ, 
শ্বেত. কৈলাসং বলব্দাশ্রিতত্বমনেন শুচিতম্ ॥৭২--৭৪1 হ্থুদর্শনং নাম বাজীনং নগ্রজিতঃ 
পুতৈবনধং মৃুমোচ টুদ্েবতানাং ললামং রত্বভূতং দেবৈবপি শিরসা ধার্যমিত্যর্থঃ 1৭৫1 কপাটেন 

যে লোক হস্তদার৷ গ্রস্তরবাশিপূর্ণ অতিবিশাল কৈলাসপর্ব্বতকে ভগ্ন করিবার 
ইচ্ছা করে, সেই লোকেরই নখের সহিত হস্ত বিশীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু সে, পর্ব্বতেব 
কিছুই করিতে পাবে ন! ॥৭২॥ 

আব যে লোক যুদ্ধে কৃষ্ণকে জয় করিবাব ইচ্ছা কবে, সে লোক হস্তদ্বাবা! 
প্রজ্ছলিত অগ্রিকে নির্বাপিত কবিবাব ইচ্ছা করে, চন্দ্র ও ৃ্ যেব গরতিবোধের চেষ্টা 
করে এবং ব্লপূর্ব্বক দেবগণেব অমৃত হরণে যত্প করে 1৭৩1 

যিনি যুদ্ধে একরথে ভোজবংশীয় বাজগণকে বাহুবলে জয় করিয়! পবমসুন্দরী 

“ককিণীকে ভার্যারূপে গ্রহণ কবিয়াছিলেন ; যে কক্সিণীর গর্ভে মহাত্মা প্রায় জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন ॥৭৭॥ 

এই কৃষ্ণই বাহুবলে গীন্ধারদেশীষ সৈম্তগণকে প্রমথিত এবং নগ্রজিৎ রাজার . 
সকল পুত্রকে জয় করিয়া বদ্ধ, রোকগ্মান ও দেবশ্রেষ্ঠ সুদর্শনকে যুক্ত কবিয়া- 
ছিলেন ॥৭৫॥ 



৫৩৬ মহাভারতে উদ্যোগ- 

অযং কবাটে নিজঘান পাঁণ্তং তথা কলিঙ্গান্ দত্তবক্রং মমার্দ 
অনেন দগ্ধা বর্ধপূগান্ বিনাথ! বারাণসী নগবী সংবভূব ॥৭৬| 
অয়ং স্ম যুদ্ধে মন্যতেহ ন্যৈবজেবং তমেকলব্যং নাম নিষাদরাঁজমৃ। 
বেগেনেব শৈলমভিহত্য জন্তঃ শেতে স কৃষ্ণেন হতঃ পবান্ুঃ ॥৭৭॥ 
তথোগ্রসেনম্য সত ন্ুুং বৃষতযদ্ধকানাং মধ্যগতং সতাস্থম্। 
অপাতয়দ্বলদেবদ্বিতীযো হস্থা দদৌ চোগ্রসেনায় রাজ্যম্ ॥৭৮| 
অয়ং সৌভং যোধয়ামাস থস্থং বিভীষণং মায়যা শান্রাজমৃ। 
সৌভদ্ারি প্রত্যগৃহাচ্ছত্্ীং দোর্ভ্যাং ক এনং বিষহেত অর্ত্যঃ ॥৭৯| 

ভারতকৌমুদী 
অয়মিতি। কবাঁটে ত্দাখ্যে স্থানে, পাগ্ডাং রাজানম্। বর্ষপূগান্ বছবৎ্দরান্ যাবৎ বিনাঁথা 

রাঁজশ্ন্তা বভূব 11৬1 

অয়মিতি। জন্ভো জন্তান্ুর ইব। পরাহ্গম্বতঃ ॥4৭1 

তথেতি। তং কংসম্। বলদেবে! বামে দ্বিতীয়ে! যন্য সঃ 1৭৮ 
ভারতভাবদীপঃ 

বক্ষন্তটাঘাতেন দত্তকুরে সংগ্রামে, অন্যে তু কপাঁটে নিজঘানেতি পাঁঠং প্রকল্প কপাঁটে নগরে 
এবং দত্তকূরে চেতি ব্যাচখ্যুঃ। অনাথ! সংবভূবেতি যোজ্যম্ ॥৭৬1 অযং কৃষ্ণ; তং যুদ্ধে 
মন্তে যুদ্ধার্থং প্রীর্ঘয়তে সর্বদৈব, স ইদানীং তেনৈব কৃষ্খেন হতঃ শেতে। যথ৷ জন্তো 
দৈত্য; শৈলং বেগেন অভিহত্য শৈলাঘাতাৎ স্বয়ংরুতাৎ হতঃ শেতে তদ্ৎ 1৭৭॥ ততোগ্র- 
লেনন্তেতি সদ্দিরার্ধঃ। তথেতি বা পাঠঃ 1৭৮॥ খস্থং খেচরং বিভীষণং নির্ভয়ম, শতদ্ীং শক্তিং 

ইনিই কবাটগ্রামে পাপ্তরাজাকে বধ করিয়াছিলেন এবং কলিঙ্গদেশী 
সৈম্গণকে ও দন্তবক্রকে পবাভূত কবিবাছিলেন, আব বাঁবাণদী নগরীটাকে 
এমনভাবে দগ্ধ কবিয়াছিলেন যে, সে নগবী বহু বৎদবপর্ধ্যস্ত রাজশূহ্য ছিল ॥৭৬| 

একলব্যনামক প্রসিদ্ধ নিষাদরাজকে যুদ্ধে অন্যেব অজেয বলিয়! পূর্বে ইনিও 
মনে করিতেন। তাঁহার পব সেই নিষাদরাজ কৃষ্ণকর্তৃক নিহত ও প্রাণহীন হইযা 
জন্তান্ুরের স্তায় বেগে পর্ধবতে আঘাত কবিয়া৷ ভূভলে শয়ন কবিয়াছিল ॥৭৭॥ 

তা'র পর, ইনি বলরামের সহিত মিলিত হইবা! সভাভবনে বৃষি ও অন্ধকগণের" 

মধ্যবন্তাী অভিষ্ম্বভাঁৰ উগ্রসেনপুত্র কংসকে নিপাঁতিত করিযাছিলেন এবং তাহাকে 

বধ করিয়। উগ্রসেনকে রাজ্য দিযাছিলেন ।৭৮ ৃ 

(৭৮) ভতোগ্রসেনহ্য--ইতি নীলকগত: পাঠঃ ।-*প্রদুইম-পি। 
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প্রা্গজ্যেতিষং নাম বতুব ছুর্গং পুবং ঘোরমন্থ্রাণামসহম্। 

মহাঁবলো নরকন্তত্র ভৌমো! জহারাদিত্যা মণিকুগুলে শুভে ॥৮০॥ 

ন তং দেবাঃ সহ শক্রেণ শেকুঃ সমাগতা! যুধি মুত্যোরভীতাঃ 

দৃষট। চ তং বিক্রমং কেশবস্ত বলং তখৈবান্ত্রমবারণীষম্ ॥৮১ 
জানস্তোহস্ত প্রকৃতিং কেশবস্থ ন্যযোজয়ন্ দস্থযবধায় কৃষ্ণম। 

স তু কন প্রতিশুশ্রীব দুক্ষবমৈষ্থয্যবান্ সিদ্ধিষু বাস্থদেবঃ ॥৮২। 

(যুগ্ধকম্) 

অয্বমিতি। মৌভং সৌভাখ্যবিমানস্থিত্, খম্থমাকাশস্থম্, বিভীষণৎ বিশেষেণ ভয়জনকম্। 
শতন্গীং বৃহমালীকম্, দোর্ড্যাং বাছভ্যাম্ 1৭৯ 

প্রাগিতি। দুর্গ দুর্গমম্। নরকো নীম, ভৌমো! ভূমিপুত্রঃ। অধিত্যা ঘেবমাতুঃ 1৮০1 

নেতি। শেকুর্জেতুমিতি শেষঃ। প্ররতিং হ্বভাঁবম। প্রতিন্তশ্রাৰ প্রতিজ্ঞাতবান্। 
এশ্ধ্যবান্ শক্তিমান্, সিদ্ধিযু কার্ধ্যসাধনেষু 1৮১--৮২। 

ভারতভাবদীপঃ 

শাছেন ক্ষিপ্তীং দোর্যাং পাঁণিভ্যাং কন্দুকবৎ প্রতাগৃহাৎ 1৭৯। ভৌমে! ভূমিপুত্রঃ 0৮০1 

শেকুর্জেতুমিতি শেষঃ1৮১| গ্ররৃতিং স্বভাবং দস্থাহননশীলতাং প্রতিস্তশ্রাব অক্গীচকার, 

ইনি-_সৌভবিমানস্থ, আকাশবর্তাঁ ও মায়াদ্বাবা অতিভীষণমৃত্তি শান্বরাজের 
সহিত যুদ্ধ কবিয়াছিলেন এবং বাহুযুগলদাবা সেই সৌভদ্বারবর্তী শতত্বীটাকে . 
(বৃহৎ কামানটাকে) গ্রহণ করিয়াছিলেন ; ন্ৃতবাং কোন্ মানুষ যুদ্ধে ইহাকে সহ 
কবিতে পাবে ? 0৭৯1 | 

দুর্গস, ভমঙ্কব ও ছুর্ভেন্ভ প্রাগজ্যোতিষনামে অন্ুরগণের একট! নগর ছিল; 

তাহাতে থাঁকিয়া। ভূমিনন্দন মহাবল নবকাম্থুর অর্দিতিদেবীর মনোহব মণিকুগ্তল 

ছুইটাকে হবণ করিয়াছিল 1৮০ 
তাহার পব দেবতাব! ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া মৃত্যুব ভয় পবিত্যাগ 

করিম়াও যুদ্ধে সেই নবকাস্ুরকে জয় করিতে পাবিলেন না। পবে তাহার! 
কৃষ্ণের সেই বল, বিক্রম ও অনিবার্য্য অস্ত্র দেখিয়া এবং কৃষ্ের স্বভাব জানিয়া 
নরকান্থবকে বধ করিবাব জন্য কৃষ্ণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; এদিকে কার্ব্য- 
সাধনেব ক্ষমতাশালী কৃষ্ণ সেই ছুষ্ধর কার্ধ্য কবিবাব প্রতিশ্রুতি দিয়া 
ছিলেন ॥৮১--৮২ 

(৮.)-"বভূব তুঙ্গম-_-পি 1 

উদ্যোগ-৬৮ (১৪) 



৫৬৮ মহাভারতৈ উদ্যোগ- 

নির্দোচনে ঘট্ সহত্রানি হত্বা সংছিগ্ভ পাঁশান্ সহসা ক্ষুবান্তান্। 
মুবং হৃত্বা বিনিহত্যোঘবক্ষো নির্ম্োচনঞ্চাপি জগাম বীরঃ ॥৮৩| 
তত্রৈব তেনাস্ত বভুব যুদ্ধং মহাব্লেনাতিবলম্ত বিষ্তোঃ। 
শেতে স কৃষ্ণেন হতঃ পরান্থর্বাতেনেব মথিতঃ কণিকারঃ ॥৮৪। 
আহত্য কৃষ্ণ! মণিকু গুলে তে হত্ব! চ ভৌমং নরকং মুরঞ্চ। 
শ্রিয়। বৃতে৷ যশস| চৈব বিদ্বান্ প্রত্যাজগামা প্রতিমপ্রভাবঃ ৮৫) 
অস্মৈ ববাপ্যদদংস্তত্র দেবা দৃষ্ট। ভীমং কর্ম কৃতং রণ্দ তৎ। 
শ্রমশ্চ তে ফুধ্যমানস্ত ন স্তাদাকাশে চাপ্, চ তে ক্রমঃ স্তাৎ 1৮৬1 

ভাবতকৌমুদী 
নিবিতি। নির্োচনে তদাখ্যে নগবে। ক্ষরাস্তান্ ্ ষুবধারান্। ওঘবক্ষো বাক্ষসগমূহম্। 

মুব্ং তদাখ্যমন্থ্রম্। জগাম প্রবিবেশ, বীরঃ কৃষ্ঝঃ 7৮৩| 

তত্রেতি। তত্রৈব নির্দোচননগরমধ্য এব, তেন নবকান্থরেণ সহ। পরাস্ত: 1৮৪1 

আহত্যেতি। তে অদ্দিতিসন্বপ্ধিনী। ভৌমং ভূমিপুত্রম্ ॥৮৫॥ 

অন্মা ইতি। অন্ৈকৃষণায়। অগ্স্, জলে, ক্রমো! গতিঃ1৮৬। 
ভারতভাবদীপঃ 

সিদিযু কা্যসিফিষ,পদ্থিতান্থ, এর্ধ্যবান্ সামর্ঘ্যবান্।৮২। নির্দোচনে নগরে, ক্ষুরাস্তান্ 
তীক্ষধাবান্ লোহমযানিত্যর্থঃ। ওঘসংজ্ঞং রক্ষঃ ॥৮৩--৮৫॥ ব্বাণি বরান্ আদদন্ দত্তবস্তঃ ক্রমঃ 

তাহাব পর নির্মোচননগরেব নিকটে ছয় হাঁজাব সৈম্ত সংহার, ক্ষুরধার 
পাঁশচ্ছেদন, মুবাস্ুববধ ও রাক্ষদগণকে বিনাশ কিয়া মহাবীর কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেই 
নির্মোচননগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥৮৩॥ 

সেই নির্ম্মোচননগরের মধ্যেই মহাঁবল নরকাস্ুরের সহিত এই অতিবল কৃষ্ণের 
যুদ্ধ হইল; তাঁহাঁতেই নবকাস্থব কৃষ্ণবর্তৃক নিহত ও প্রাণহীন হইয়া! বাযুভগ্ন 
কণ্ণিকারবৃক্ষের ম্যায় ভূতলে শষন কবিল ॥৮৪॥ 

বিদ্বান ও অতুলপ্রভাবসম্পন্ন কৃষ্ণ এইভাবে ভূমিপুত্র নবকাঁনুরকে ও মুরাস্থবকে 

বধ করিষ' কান্তি ও বশে পরিবেষিত হইযা সেই মণিকুণ্ডল ছুইটা লইহা প্রত্যাগমন 
করিলেন ॥৮৫॥ 

তখন দেবতারা যুদ্ধে কৃষ্ণের নেই ভবঙ্কর কার্য্য দেখিয় ইহাকে বর দিলেন 
যে, 'ুদ্ধ করিবাব সমযে আপনার ' পবিশ্রম হইবে না এবং আকাশে ও জলে 
আপনীর গমন করিবার শক্তি জন্মিবে 1৮৬1 

(৮৩) নিশ্গোচদন্ বট সহশ্রাণি দৃইা...ক্ুরৈস্তান্--পি। 



পর্বণি- অফটচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ | ৫৩৯ 

শ্্াণি গাত্রে ন চ তে ক্রমেরনিত্যেব কৃষ্ণস্চ কৃতঃ কৃতার্থঃ 
এবংরূপে বান্থদেবেহপ্রমেয়ে মহাঁবলে গুণসম্প সদৈব 1৮৭॥ 
তমসহাং বিষ্ণমনন্তবীর্য্যমাশংসতে ধার্তরাষ্ট্রো বিজেতুমূ 
সদা হোনং তর্কয়তে ছুবাত্মা। তচ্চাপ্যয়ং সৃহতেহম্মান্ সমীক্ষ্য ॥৮৮| 
পর্য্যাগতং মম কৃষ্ণম্ত চৈব যো মন্যাতে কলহং সংপ্রসহ | 
শক্যং হর্ভং পাগুবানাং মমত্বং তদ্বেদিতা সংযুগং তত্র গত্ব৷ ॥৮৯॥ 
নমন্কৃত! শান্তনবায় রাজ্ঞে দ্রোণায়াথো সহপুত্রায় চৈব। 
শারদ্তায়া্রতিদ্বন্িনে চ যোহস্তাম্যহং রাজ্যমভীগ্লমানঃ ॥৯ ০) 

ভারতকৌমুদী 
শত্তাণীতি। ক্রমেরন্ গ্রবিশেষ়: | কৃতো দেবৈ:। সর্দৈব বর্তত ইতি শেষঃ 1৮৭1 

তমিতি। তর্কয়তে আয়ন্তীকরণাধালোচয়তে। অশ্মান্ সমীক্ষ্য অন্মন্মতমপেক্ষ্য 1৮৮1 
পরীতি। যো দুর্ষযোধনঃ, মম কৃষন্ত চ কলহুম্, পর্াগতং হ্বনীতিনৈপুণ্যেন উপস্থিতং মস্ভাতে, 

তথা পাওবানামুপবি কষন্ত মমস্বং প্রেমাপি, সংগ্রসহ সম্যঙ্নীতিপ্রযোগবলেনৈব হর্ডং শক্যং 
মন্ততে, স ছূরয্যোধনস্ততর কুরুক্ষেত্রে, সংঘুগং যুদধং গত্বা, তৎ আত্মুনঃ কৃতকাধ্যত্বম, বেদিতা জ্ঞান্ততি। 
স্ ভেদোহসম্তব এবেতি ভাবঃ 1৮৯1 , 

নম ইতি। বাজে ধৃতরা্ট্রীয়। শীরঘতীয় রুপায়15॥ 
ভারতভাবদীপঃ 

গতি: 1৮৬--৮৭॥ কর্তয়তে বনুং যততে ॥৮৮1 গ্রসহ পর্ধ্যাগতং হঠাত্ণরাপ্তং মন্যতে বাঞ্চতি, 
অসম, মিঅভেদ প্রারথয়তে ইত্যর্ঘঃ। তেন চ পাগুবানাং কষে মমন্বম্ অন্দীয়তবং হর্ভূং 

আর আপনার শরীরে অস্ত্রশস্ত্র গ্রবেশ কবিবে না,_এইভাবে দেবতারা কৃষ্ণকে 
কৃতার্থ করিলেন ; সুতরাং এইবপ অপরিমেয় মহাবলশালী কৃষে সর্বদাই সকল 
গুণ বিদ্যমান আছে ॥৮৭| 

ছুবাত্মা ছর্য্যোধন সেই অসীমবীধ্য ও অসহা কৃষ্ণকে জয় করিবার আশা 
করিতেছে এবং নর্ধদাই ইহাকে হস্তগত কবিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু ইনি 
(কৃষ্ণ) আমাদের মতেব অপেক্ষা করিয়া! তাহাও সহা করিতেছেন ॥৮৮॥ 

ষে ছূর্যোধন আমাব ও কৃষ্ণের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইযাছে বলিয়৷ মনে 
করিতেছে এবং পাওবগণেব উপরে কৃষ্ণের যে মমতা আছে, তাহা হরণ করিতে 
পারিবে বলিয়া ধাবণা কবিতেছে, সে ছুধ্যোধন কুকক্ষেত্রে যুদ্ধে যাইয়! সে বিয়ে 
নিজের কৃতকার্ধ্যতা বুঝিতে পারিবে ॥৮৯॥ 

আমি রাজ্য লাভ করিবাব ইচ্ছা! কবিয়া অপ্রতিদন্ৰী ভীন্ঘ, দ্রোণ, কৃপ, অখর্থামা 
ও ধৃতবাস্ট্রকে নমস্কার কবিয়া যুদ্ধ কবিব ৯০ 

৬৭)" রুষস্চ ততঃ কৃতার্থ:--বা ব রা নি। (৮৮)-"ধার্তরা্ট্রেইভিজেতুম্-_পি। 



৫৪০ মহাভারতে উদ্যোগ- 

' ধর্সেণাপ্তং নিধনং তম্ত মন্যে যো যোত্স্ততে পাণুবৈঃ পাপবৃদ্ধিঃ। 
মিথ্যা গ্রহে নিজ্জিতা বৈ নৃশংসৈঃ সংবশুসবান্ দ্বাদশ রাজপুন্রাঃ ॥৯১॥ 
বাসঃ কুচ্ছে1 বিহিতশ্চাপ্যবণ্যে দীর্ঘং কালফৈকমজ্ঞাতবর্ষমূ। 
তে হি কম্মাজ্জীবতাং পাগুবানাং নন্দিধন্তে ধার্তরা রাঃ পদস্থাঃ ॥৯২| 
তে চেদম্মান্ বুধ্যমানান্ জয়েযুদে বৈর্মহেন্তপ্রমুখৈঃ সহায়ৈঃ। 
ঘর্দাদধর্মমশ্চরিতো| গরীযাংস্ততো গ্রবং নাস্তি কৃতঞ্চ সাধু ॥৯৩॥ 
ন চেদিদং পৌরুষং কর্বদ্ধং ন চেদন্মান্ মন্ততেহসৌ বিশিষটীন্। 
আশংসেহহং বান্থদেবদ্ধিতীযো দুর্ষোধনং সানুবদ্ধং নিহন্তম্ ॥৯৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
ধর্দেণেতি। আধমুপন্থিতম্। মিথ্যা গ্রহে কপটদ্যৃতে | রাঁজপুত্রাঃ পাগুবাঃ 1৯১ 

বাস ইতি। বিহিতো যৈরিতি শেষঃ। নন্দির্যন্তে আনন্দমন্থভবিহ্যন্তি ॥৯২৪ 

নম যুদ্ধদযঃ খখনিদিক্ এবত্যাহ--ত ইতি । সাধু কতং সৎ কর্ণ 1৯৩। 
অসৎকর্শণা পরাজয় ইতি প্রবাদন্ত ব্যভিচারম্গীকুর্বন্নাহ-_নেতি। ইদং পৌরুষধধেৎ। 

কর্ণবন্ধং কর্শণা নিষমিতং ন স্যাৎ, অসৌ ছূর্য্যোধনো বা! চেদন্মাদ্ গ্রবলান্ ন মন্যতে, তথাপ্যহং . 
বাস্দেবছিতীয়ঃ কৃষ্ণসহাষঃ সন্গেব, সাবন্ধং সান্থচরং ছুর্ধ্যোধনং নিহস্তমাশংসে, আত্মনঃ পুরুষকার- 
গ্যাতিরেকাদিতি ভাঁবঃ 1৯৪| 

ভারতভাবদীপঃ 

শক্যমিতি মন্তাতে, তৎ তত্র কুরুক্ষেত্রে, সংষুগং গত্থা প্রাপ্য বেদিতা৷ ভ্ঞান্ততি ॥৮৯--৯২| সাধু, 
কৃতং সৎকর্ম নাঁস্তি নিক্ষলনতাৎ বুখৈব ধর্ম ইত্যর্থঃ 1৯৩। ন চের্দিতি। যদি কর্মবন্ধঃ পুরুযো 
ন ম্যাথ যদি বা'বয়ং তেভাঃ শ্রষ্ঠাঃ ন স্যাম তহি তন্তৈব জয়ে] ভবিস্তাতীত্যর্ঘ 1৯৪ হইদং 

যে পাপমতি পাণগ্তবগণেব সহিত যুদ্ধ করিবে, ধর্মেৰ গুণে তাহাবই মৃত্যু 
সন্নিহিত হইযাঁছে বলিয়া আমি মনে কবি। কাবণ, ন্বশংসেরা কপটদ্যুতে জয করিযা 
রাজপুত্রগণকে (আমাদিগকে) বার বৎসর যাবৎ বনবাস করাইয়াছে ॥৯১1 

যাহাব! দীর্ঘকাল কষ্টকৰ বনবান এবং একবৎসর অজ্ঞাতবাস কবাইয়াছে, 

পাগুবেরা জীবিত থাকিতে সেই ধার্তবাষ্ট্রেরা আপন আপন পদে থাকিয়া কি কবিষ! 
আনন্দ অনুভব করিবে ?॥৯২॥ 

আমরা যুদ্ধ কবিতে থাঁকিলে, কৌববেরা যদি ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণকে সহায 
করিয়াও আমাদিগকে জঘ কথিতে পারে, তবে নিশ্চষই বুঝিব যে, ধর্ম্মাচবণ অপেক্ষা 
অধর্মাচরণই ভাল এবং সংকর বলিয়া কিছুই নাই 1৯৩ 

পুরুষকাব বদি কর্ম্মনিয়মিত নাও হয় এবং ছূর্য্োধন যদি আমাদিগকে 

(»১)-"পাণুবৈর্ধচানী-নি 1 ০০২)" তেহগ্য বস্মাহ্জীবিতং পাশুবানাং ন মৃপ্বন্ে--পি। 



পর্ববণি অষ্টচত্বারিংশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৪১ 

ন চেদ্রিৰং কণ্্ম নরেষু বন্ধ্যং ন চেন্বেৎ স্ুকৃতং নিক্ষলং বা। 

ইদঞ্চ তচ্চাভিসমীক্ষ্য নুনং পবাজয়ে। ধার্তবাষ্টরম্ত সাধুঃ ॥৯৫॥ 

প্রত্যক্ষ বঃ কুববে যদ্ত্রবীমি যুধ্যমানা ধার্তরাষ্ট্র। ন সম্ভি। . 
অন্যত্র যুদ্ধাৎ কুরবে। যদি স্থ্যর্ যুদ্ধে বৈ শেষ ইহান্তি কশ্চিৎ 1৯৬] 

হত্বা তবহং ধার্তরাষ্ট্ান্ সকর্ণান্ বাজ্যং কুরূণাঁমবজেতা! সমগ্রমূ। 

যদ্ধঃ কার্ধ্যং তত কুরুধ্বং যথাস্বমিষ্টান্ দাবানাত্বভোগান্ ভজধবম্ ॥৯৭] 

অপ্যেবং নো ত্রাহ্মণাঃ সস্তি বৃদ্ধা বহুশ্রস্তাঃ শীলবন্তঃ কুলীনাঃ। 

বতনরা জ্যোতিষি চাভিযুক্ত। নক্ষত্রযোগেষু চ নিশ্চয়জ্ঞাঃ ॥৯৮॥ 

ভাবতকৌমুদী 
সদসভোঃ কর্দণৌঃ অৎফলমন্থফলঞ্ প্রায়সিকমেবেত্যাহ--নেতি। ইদং পবপ্রতাবণাঁদিকং 

দুষিতং কর্ম চেৎ নবেধু বন্ধ নিক্ষলং ন ভবেৎ অসফলমেব জনযেদিত্যর্ঘঃ। সুকুতং সৎকর্দাপি চ 
নিক্ষলঞেন্ন ভবেৎ সথফলমেবোৎ্পাদযেদিতি তাৎ্পধ্যম্, তদা ইদঞ দূর্যোধনন্ত পবপ্রতারণাদিকপং 
ুবর্খ, তচ্চ পাঁগুবানাং সৎ কর্ম, অভিবীক্ষ্য পর্য্যালোচ্যাহং নূনং ব্রবীমীতি শেষঃ, ধার্ডবাষন্ 
পরাজযঃ সাধুঞ ব এব |৯৫॥ 

করনি স্বোধয়ন্নাহ- প্রত্যক্ষমিতি। হে কুরবঃ ] ইদং ঝঃ প্রত্যক্ষং ভবিষ্যতি। নসস্তি 
নস্থাশ্যস্তি। স্থ্যজরবেযুঃ। শেষঃ অবশিষ্ট 1৯৬] 

হত্বেতি। অবজেতা অবনেস্তামি। বং শ্বয়তিক্রম্যেতি যথান্বম্ 1৯৭ 

গ্রবন বলিয়! মনে নাও করে, তথাপি আমি কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়। অনুচবগণেব_ 
সহিত ছুধ্যোধনকে বধ করিতে পারিব বলিয়াই আশা! করি ॥৯৪॥ 

মানুষের দুক্র্ম যদি নিক্ষল না হয এবং সংকর্মও বদি বিফল না হয, তবে 
আমি দুর্য্যোধনেব হুমম এবং যুধিঠিবের সৎকর্ম দেখিয়া নিশ্চয়ই বলিতেছি যে, 
নিশ্চয়ই দুর্ধ্যোধনের পরাজয় হইবে ॥৯৫1 

কৌববগণ! আমি যাহা বলিতেছি, তাহা! আপনাদেব প্রত্যক্ষই হইবে, 
ধার্তবাষ্ট্রেব৷ যদি যুদ্ধ কবে, তবে কখনও জীবিত থাঁকিবে ন!; যুদ্ধ ভিন্ন কৌববেব! 
জীবিত থাঁকিতে পাবে বটে; কিন্তু যুদ্ধে ইহাদেব কেহই অবশিষ্ট থাকিবে 
না ॥১৬॥ 

আমি কর্ণেব সহিত ধার্তবাপ্রগণকে সংহার কবিঘা সমগ্র কুরুদালা ভষ কৰিব. 
অতএব তোমাদের নিজেব নিজের যাহা! যাহা কর্তব্য 'আছে, তাহা তীহা! ইহাব 

অধ্যেই করিযা লও এবং প্রিষতনা ব্নিভানন্তোগ ও অন্যান্য বিষষ ভোগ ইহার 

মধোই সারি ফেল 1৯৭। 

(৯৫) নরেছু ) বদ্ধাম্তীঝ। বানি ৬৭) হধাবন্যালি। 



৫৪২ মহাভারতে উদ্যোগ- 

উচ্চাবচং দৈবহু্তং বহস্তং দিব্যাঃ প্রশ্নী মৃগচক্রা মুহূর্তাঃ। 
ক্ষষং মহান্তং কুরুস্গয়ানাং নিবেদযন্তে পাগুবানাং জধঞ্চ 1৯৯! 
যথাহি নে মন্যতেহজাতশত্রুঃ সংসিদ্ধার্থো দ্বিষতাং নিগ্রহায় । 
অনার্দনশ্চাপ্যপবোক্ষবিদষ্ঠো ন সংশয়ং পশ্যতি বৃঝ্সিংহঃ ॥১০০॥ 
অহং তথৈনং খলু ভাবিরূপং পশ্যামি বৃদ্ধ]া স্বয়মপ্রমতঃ। 
ৃষ্টিশ্চ মে ন ব্যথতে পুরাণী সংযুধ্যমানা ধার্তরাষ্ট্রী ন সম্ভি ॥১০১। 

ভাবতকৌমুদী 
অগীতি। নঃ অন্মাকম্। সাংবৎ্সরাঃ সংবৎসরস্ততান্তভগণকাঃ, জ্যোতিবি, শানে চ 

অভিযুক্ত অভিনিবিষ্টায় নক্ষত্রযোগেষু চ গ্রহৈঃ সহেতি শেষ? নিশ্চয়জ্ঞ| নিশ্চয়েন শুভাপুত- 
বিদঃ ॥৪৮1 ৃ 

তে কিং কৃর্বস্তীত্যাহ-_উচ্চেতি। উচ্চাবচং নানাবিধম্ দৈবযুক্তং টৈৃবসন্প্ধি, রহস্তং শুভ- 
মণ্ডতধ্। নিবেদযন্ত ইতি স্বন্ধঃ। তথা দিব্যা অলৌকিকাঃ প্রশ্নীঃ প্রশ্ার্থবন্তারঃ, মুগচক্রা 
মুগচক্রাখ্যজ্যোতিগ্রগ্থবিদঃ, মূতর্ণ। মৌহুত্তিকান্তে গণকা॥৯»| 

যথেতি। নঃ অন্মাকম্। অজাতশক্রযু'ধিঠিরঃ সংসিদ্ধার্থো নিষ্পমন্স্যষনঃ, ষথাছি পাওবানাং 
জয়ং মন্ততে। অপরোক্ষবিষ্ঃ সর্বপ্ত্যক্ষকারী | সংশযং ন পণুতি পাওবানাং জযবিষয় ইতি 
শেষঃ ॥১০০॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
রাজান্তাপ্রদানম্ ইদ্বানীস্তনমূ। তচ্চ বাজ্যাৎ নিঃমারণং তদানীত্তনম্ অভিপমীক্ষ্য আলোচ্য 
.পাপবশাৎ পরাজষ এব তত্তেত্যর্থঃ 1৯৫--৯৮॥ দিব্যা অনাগতার্থজ্ঞাপকাঃ মৃগচক্রাঃ চক্রাণি 

সর্ববতোভদ্রাদীনি শৈবাগমপ্রস্দ্ধানি মৃগযন্তে কিং নক্ষত্র, কেন গ্রহেণ বিদ্ধমিতি বিচাঁবযস্তি 
সদ্দসৎকলকথনার্থং তে চত্রমগাঃ, পূর্ব্বনিপাত আর্ধঃ। মুগাণি মাগিতানি চক্রাণি ঘৈস্তে ইতি 
বা॥*৯। সংশযং যুদ্ধে জয়পরাজযবিষষে ন পশ্ততি যতঃ অপরোক্ষবিদ্তঃ দিব্যদষ্যাইভীতানাগ- 

বনুশান্ত্র্ঞ, সচ্চরিত্র, সৎকুলোৎপন্ন, সংবৎসবের শুভাগুভগণনাভিজ্ঞ, জ্যোতিয- 

শান্তজ্ঞ এবং নিশ্চিতভাবে গ্রহনক্ষত্রেব যোগফলজ্ত এমন অনেক বুদ্ধ ত্রাক্মণ আমা” 

দর আছেন ॥৯৮। 

তাহার! নানাবিধ দৈবসন্বন্বী রহস্য বলিতে পাবেন। সেই অলৌকিক প্রশ্ার্থবক্তা 

ও মুগচন্রগ্রন্থাভিজ্ঞ জ্যৌতিষিকেবা। জানাইযাছেন যে, কৌবব ও স্থগ্রাষগণের গুকতর 

ক্ষয় এবং পাগুবগণেব জব হইবে ॥৯৯॥ 

তা'ব পর, মহাবাজ বুধিষ্টির শক্রুদমনের জন্ত সবন্ত্যয়ন কবিয়া৷ যেমন আমাদের 
জয হইবে বলিযা মনে করিতেছেন, তেমন সর্ববপ্রত্যক্ষকারী বৃঝিবংশশ্রেষ্ঠ কৃঝও 
আমাদেব জয়েব বিষয়ে কোন সংশয় দেখিতেছেন না ॥১০০॥ 

(১০ "পঅপরোক্ষবিষ্য়া-_পি 
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অনালবং জস্ততি গাণ্ডিবং ধনুরনাহতা কম্পতি মে ধনু] 
বাণাশ্চ মে তুণমুখাদ্বি্যত্য মুহুমুহ্র্স্তমুশত্তি চৈব ॥১০২॥ 
খড়গঃ কোষান্নিঃসরতি প্রসমে। হিত্বেব জীর্ণামুরগন্তচং স্বামূ 

ধ্বজে বাচো বৌদ্ররূপা ভবন্তি কদা রথে যোক্ষ্যতে তে কিবীটিন্! ॥১০৩! 

গোমায়ুসংঘাশ্চ নদস্তি রাত্রৌ রক্ষাংস্যথো নিম্পতন্ত্যক্তবিক্ষা্ | 

সবগাঃ শুগালাঃ শিতিকণ্ঠাশ্চ কাকা গৃপ্রা বকাশ্চৈ তবক্ষবশ্চ ১১৪ 
ৃবর্ণপত্রাশ্চ পতন্তি পশ্চাদ্দৃষ্ট। রথং শ্বেতহয়প্রযুক্তমূ। 

অহং হেকঃ পাঁধিবান্ সর্বেবযোধান্ শরান্ বর্ধন মৃত্যুলোকং নযেষম্ ॥১০৫। 

ভাব্তকৌমুদী 
অহ্মিতি। এনং পাগুবানাং জয়ম্। অপ্রমন্তঃ সাবধান: | দৃষ্টিঃ সম্ভাবনাশক্তিঃ ন ব্যথতে 

্রমািনা প্রতিহত! ন ভবতি, পুরাণী চিবন্তনী। নসন্তি ন জীবি্স্তি১*১] 
অনেতি। গাণ্তিবং ধন অনালব্বম্ অন্পৃষ্টমপি, জ.স্ততি বিন্ফারং যাতীব তত্ত ধনুষে। জ্যা 

গুণঃ অনাহতা অনাকুষ্টাপি, কম্পতি ম্পন্দত ইব, তথা মে বাণাশ্চ তুণমুখাৎ, মুহমুছবস্থিত্য নির্গত্য, 
গন্ভম, উশস্তি ইচ্ছন্তীব ॥১০২। 

খড্গ ইতি । প্রসনো নির্শলঃ। কা বাচ ইত্যাহ--কদেতি ॥১০৩া 
গোমেতি। গোমায়ুসংঘাঃ শৃগালসমূহাঃ। শিতিকঠা মযূরাঃ । তবক্ষবো! ব্যাপ্রবিশেষাশ্চ, 

নিশপতস্তি রং প্রতীতি শেষঃ, মাংসবুভূক্ষয়েতি ভাবঃ ॥১০৪॥ 

সুবর্ণেতি। ুব্ণপত্রাঃ হ্ণপক্ষাঃ পক্ষিণশ্চ | হি যন্মাৎ 0১০৫1 

আমি নিজেও অবহিত হইয়! বুদ্ধিদ্ধাবা আমাদেবই ভাবী জয় দেখিতেছি। 
আমার চিবন্তন সম্ভীবনাশক্তি কোনবপে প্রতিহত হয় নাই। (তাহাতেই বলিতেছি 
যে) ধার্তরা্ট্রেব৷ যুদ্ধ কবিলে জীবিত থাকিবে না ॥১০১॥ 

স্পর্শ না কবিলেও গাপ্ডিবধন্ু যেন বিক্ষারিত হয়, আকর্ষণ না করিলেও সেই 
ধন্ুব গুণ ষেন কাপিতে থাকে এবং আমাৰ বাণগুলি যেন বার বাব তৃণ হইতে নির্গত 
হইয়া গমন কবিবার ইচ্ছ। করে ॥১০২। 

সর্প যেমন নিজের জীর্ণ চর্ম পরিত্যাগ কবিয়] নির্গত হয়, সেইৰপ আমার 
নির্মল তববারি যেন কোষ হইতে নির্গত হইতে থাকে এবং ধ্বজের উপরে যেন 
এইবপ ভয়ঙ্কব বাক্য উচ্চাবিত হয যে, “অর্জুন! কখন তোমার রথ যুদ্ধের জন্য 
যোজিত হইবে ? ॥১০৩॥ 

রাত্রিতে শৃগালসমূহ রব কবে, বাক্ষসের৷ যেন আকাশ হইতে নিপতিত হয় এবং 
সৃগ, শৃগাল, মযুব, কাক, গৃণ্র, বক ও ক্ষুদ্র ব্যাম্র সকল বথের নিকট দিয়! ছুটাছুটি 
কবে ॥১০৪) 



৫৪৪ মহাভারতে উদ্যোগ- 

সমাদদানঃ পুথগন্তরমার্গান্ বথাগ্নিরিদ্ধো গহনং নিদাঘে | 
সুণাকর্ণং পাশুপতং মহান্তরং ত্রান্ম্ান্ত্র বচ্চ শক্রোহপ্যঘ্ান্মে ॥১০৬া 
বধে বুতে৷ বেখবতঃ প্রমুঞ্চন্ নাহ্ং প্রজাঃ কিঞিদিহাবশিদ্তে | 

শান্তিং লপ্দ্যে পরমো হেষ ভাঁবঃ স্থির! মম ব্রুহি গাবন্পনে ! তাঁন্ ॥১০৭॥ 

, (বুক) 
যে বৈ ন জধ্যাঃ সমরে সৃত ! লব্ধ! দেবানগীন্্পরমুখান্ সহারান্। 
তৈর্মন্যতে কলহং সংপ্রপহা স ধার্তবাষ্ট্রঃ পশ্ঠযত মোহমস্ত 0১০৮ 

পা কা জপ আল পা এ ও আপ পপ আর মত ০৩ জঞ্ ঞ্চ 

ভাবতকৌমুদী 
সমিতি । হে গাবলনে। গব্লনপুত্র] স্তয় ! নিদাঘে গ্রীক্মকালে, ইচ্ছঃ প্রজলিতঃ অগ্নি 

গহনং বনম, সমাদদানো গৃহৃন, যথা কিঞ্চিপি ন অবশাস্তি, তথা! বধে শক্রসংহারে, যুধিষিরেণ 
বৃতঃ অহম্, পৃথক্ পৃথক অদ্্মার্গান্ অন্রন্দেপপথান্, সমাদদানঃ সন্, মহান্বং প্ুণাকর্ণং পাশুপভং 
বাদমন্ত্র্, যচ্চ শক্ষোহপি মে অদাঁৎ বেগবতন্তানপ্রসমৃহান্ প্রমুধ্ধন্, ইহ বুদ্ধে, গ্রজ্জা যোগ" 

লোকান্ সংহরনিতি শেষঃ, কিব্দিপি ন অবশিত্তে অবশাসিম্তামি | ততশ্চ শান্তিং লগ্দ্যে। মম 

এ পরম; স্থিরশ্চ ভাব অভিপ্রায়ঃ | ইতি তান্ দুর্য্যোধনাদীন্ জুহি 1১০৬--১*৭| 

ভাবতভাবদীপ; 
তাদিকং পশ্বন্ 1১০০৪ পুরাণী যোঁগপ্রভাববতী ন ব্যথতে ন তিরদ্কৃতা ॥১০১--১*৬1 বধে 
ধৃতঃ বধার্থং সক্জঃ বেগবতঃ বাঁণান্ ॥১*৭॥ বিজ্রর়ঃ কশ্খ যেবাং তে বৈজধ্যাঃ দেবানপি লক্ষ! 
বিজরবত এবেত্যর্থঃ ॥১০৮--১০৯| 

ইতি শ্রীমহাভারতে উদ্ষোগপর্ব্বণি নৈলকণ্ীয়ে ভারতভাবদীপে অইচত্বাকিংশোহধ্যায়ঃ 18৮ 

আৰ ব্বর্ণপক্ষ পক্ষী নকল শ্বেতাশ্বঘুক্ত মানাৰ বথ দেখিয়া! তাহাব পিছনে ধাবিত 
হয। কাবণ, আমি একাকীই বাঁণবর্ষণ কবিষা সকল রাজাকে ও যোদ্ধা দিগকে 
যমলোকে প্রেরণ করিতে পাবি ॥১০৫॥ 

গ্রীত্ঘকালে প্রজ্ছলিত অগ্নি ঘেমন বনে নংলগ্ন হইয়া! ভাহাব কিছুই অবশিষ্ট 

বাখে না আমিও তেমন যুিষ্টিবকর্তৃক শক্রুদংহাবে বৃত হইযা, পৃথক্ পৃথক্ অস্্- 
নিক্ষেপেব পথ অবলম্বন কবিযা, সহান্্র গুগাকর্ণ, পাশুপত, ত্রা্গান্ত্র এবং ইন্দ্র 
আমাকে যে অস্ত্র দান কবিবাছেন, দেই বেগবান্ অস্ত্র সকল নিক্ষেপ কবতঃ শক্র 

সংহাব করিছে থাঁকিঘা এই যুদ্ধে কাহাকেও অবশিষ্ট রাখিব না; তাঁহার পরে 
শান্তিলাভ করিব- ইহাই আমাৰ গ্রব ও স্থিব সঙ্গ । সগ্য়| তুমি ছুর্যোধন- 
প্রভৃভিকে এই কথণ্চলি বলিও ॥১০৬--১০০॥ 

(১০৭) বধে ধৃতঃ--বা বানি] (১*৮) যে বৈজয্যাং*্প্রযখান্। লমেতান্ব বা 

বলানি। 



পর্ব্বণি উনপঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৫৪৫ 

বৃদ্ধো ভীগ্ঃ শাস্তনবঃ কুপশ্চ ভ্রোণঃ সপুত্রো! বিভ্ুরশ্চ ধীমান্। 

এতে সর্ব যদ্ঘদস্তে তদস্ত আয়ুত্মস্তঃ কুরবঃ সন্ত সর্বের্ব 1১০৯ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদুযোগপর্ব্বণি 
যানসন্ধৌ অর্জুনবাক্যনিবেদনে অইচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥০॥ 

শাক 

উনপধ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ | 
নি 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 

সমবেতেষু সর্ধেষু তেযু রাজন্থ ভাবত ! | 

দুর্য্যোধনমিদনং বাক্যং ভীদ্মঃ শান্তনবোহত্রবীৎ ॥১॥ 
বৃহস্পতিশ্চোশনা চ ব্রন্মাণং পু্পন্থিতে | 
মরুতণ্চ সহেন্দ্রেণ বসবশ্চাগ্রিনা সহ ॥২। _._._ 

যইতি। যে পাগুবাঁ জধ্যা জেতুং শক্যাঃ। মন্ততে ইচ্ছতি, সংগ্রহ সম্যগবলেন। অন্ত 
ধার্ভরাট্রন্ত। অস্দিন্ যুদ্ধ ধার্ডরাষ্্রীণাং ধ্বংস এব ভাবীতি ভাব; 1১০৮] 

তহি কিং যুদ্ধ এব তব মতির্দ সন্ধাবিত্যাহ-বৃদ্ধ ইতি। পুত্রেণ অশ্বখায়! সহেতি সপুত্রঃ | 
আমুম্ন্তঃ সদ্ধিন| দীর্ঘাযুশালিনঃ ॥১০৪| 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষ্ণ-শ্রীহরিদীসসিদধাস্তবাগীশভ্্রচার্ধযবিরচিতায়াং 
মহাঁভারতটাকাষাং ভাবতকৌমুদরীসমাখ্যায়ামুদুযোগপর্ববণি যাঁনসন্ধ 

অষ্টচত্বারিংশোহিধ্যাযঃ (| 
চি 

সমিতি। শীস্তনবপদং ভীগ্ঘান্তবব্যাবৃত্যর্থম্ ॥১॥ 

সঞ্জয। বাজার! ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণকে সহায় করিয়াও ধাহাদিগকে জয় 
করিতে সমর্থ হন না, দূর্যোধন সেই পাগুবগণের সহিতই বলেব প্রভাবে যুদ্ধ 
করিবার ইচ্ছা কবিতেছে ! তোমবা৷ উহার মোহটা দেখ ॥১*৮। 

সে যাহা হউক + শান্তনুনন্বন বৃদ্ধ ভীম্ম, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বখীমা ও বুদ্ধিমান্ 

বিছুর-__ইহাঁবা সকলে যাহা বলেন, তাহাই হউক; কৌরবেরা৷ সকলে দীর্ঘাযু 
হউন” 0১০) 

সত বী8- 

বৈশম্পায়ন কহিলেন--ভরতনন্দন জনমেজয় | শীস্তনুনন্বন ভীগ্ম সেই 
সমবেত সকল রাঁজাদেব মধ্যে দুর্যৌধনেব প্রতি এই কথা৷ বলিলেন-_1১1 

উদ্যোগ-৬৮ (১৪) 



৫৪৬ মহাভারতে উদ্যোগ- 
আদিত্যা শ্চৈব সাধ্যাম্চ যে চ সপ্তর্ধবো দিবি | 

বিশ্বাবন্ুণ্চ গন্বরব্ঃ শুভাম্চাপ্নরনাং গণাঃ ॥৩1 
নমস্কৃত্যোপজগ্যস্তে লোকবৃদ্ধং পিতামহমূ। 
পরিবার্য্য চ বিশ্বেশং পর্য্যাসত দিবৌকসঃ 181 (বুগ্ধকম 
তেষাং মনশ্চ তেজশ্চাপ্যাদদানাবিবৌজসা। 
পুর্ববদেবৌ ব্যতিক্রান্ডে৷ নরনারায়ণাবৃষী ॥৫। 
বৃহস্পতিস্ত পপ্রচ্ছ ভ্রহ্মাণং কাবিমাবিতি। 
তবন্তং নোপ্তিষ্ঠেতে তে নঃ শংদ পিতামহ ! ॥৬| 

ব্রন্যোবাচ । 

' যাবেতে৷ পৃথিবীং গ্যাঞ্চ ভাঁময়ন্তো। তপস্থিনৌ 
বন রোচমানৌ চ ব্যাপ্যাতীতৌ মহাবলো ॥৭॥ 

বৃহম্পতিরিতি। উশনা শুক্রঃ | পরি লক্গ্টীরুত্য। মরুতো দেবাঃ 1২ 

আদিত্য ইতি। দিবি বর্তন্ত ইতি শেষঃ। পর্যযানত উপাবিশন্ 1৩-+৪1 
তেযামিতি। ওজন! কাস্ত্যা তেসা চ। পূর্ববদেবোঁ প্রাচীন দেবো 7৫ 
বৃহম্পতিরিতি। নোপতিষ্ঠেতে নোপাসাঁতে ৷ শংস ব্রুহি 1৬ 

«একদা বৃহস্পতি, শুক্র, ইন্দ্রের সহিত অপর দেবগণ এবং অগ্নির সহিত ১%৪ 
ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥২॥ 

আর আদিত্যগণ, দাধ্যগণ, গগনচারী সপ্তবিগণ, গন্ববর্ব বিশ্বীবন্থ এবং মনো- 
হরমৃন্তি অগ্গরোগণ--এই লকল দেবতারা ব্রন্মাব নিকট উপস্থিত হইলেন ; ক্রমে 
তাহারা লোকবৃদ্ধ ও রিশ্বনিবন্তা ব্রন্মাকে নমস্কাব কবিবা তাহাকে পরিবেষ্টনপুর্র্বক 
উপবেশন করিলেন ॥৩-_৪॥ 

এই সমযে দেবগণ অপেক্ষাও প্রাচীন নর ও নাবায়ণ খাষি আপন আপন কাস্তি 
ও তেজে তাহাদের মন ও তেজ আকর্ষণ করতই বেন সেই স্থান দিষা চলিয়া! 
গেলেন 1৫1 

তখন বৃহস্পতি ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞানা করিলেন-_“পিতামহ ! ইহারা কীহারা ? 
ইহারা ত আপনাকেও নমস্কার করিলেন না!) নুতবাং আপনি আমাদের নিকট 
ইহাদের বিষয় বলুন” 1৬ 

ব্রহ্মা বলিলেন--“তেজের প্রভাবে উজ্জল, কান্তির গুণে স্পৃহণীয এবং নহা 
বলশালী এই যে দুই জন তপন্বী ভূতল ও আঁকাঁশতল আলোকিত কবিয়া 
আমাদিগকে অভিক্রমপূর্বক চলিযা গেলেন, ইহারা নব ও নাবারণ খষি। 
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নরনারায়ণীবেতৌ৷ লোকাল্লোকং সমাস্থিতৌ৷ | 
উজ্জিতৌ৷ স্বেন তপসা মহাসত্পরাক্রমৌ 1৮ (বুগ্নকম্) 
এেতৌ হি কর্ণ লোকং নন্দয়ামাসতুর্চবমূ। 
অস্থ্রাণাং বিনাশায় দেবগন্ধররবপুজিতো ॥৯॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 
জগাম শক্রস্তচ-শ্রুতবা ফত্র তৌ৷ তেপতুস্তপঃ। 
সার্দং দেবগণৈঃ সর্বর্বুহম্পতিপুরোগমৈঃ ॥১০॥ 
তা দেবান্থরে যুদ্ধে ভয়ে জাতে দিবৌকসাম্। 
অযাচত মহাত্বানে। নরনারাযণৌ বরম্ ॥১১॥ 
তাবব্রতাং বৃণীষেতি তদা ভরতসতম [| 

অখৈতাবত্রবীচ্ছক্রঃ সাহং নঃ ক্রিয়তামিতি ॥১২। 

যাবিতি। জনস্তৌ৷ তেজসা, বোচমানৌঁ কান্ত, ব্যাপ্য অস্মানতিক্রম্য, অতীতৌ প্রদ্থিতোঁ। 
লোকান্নপ্তযাৎ্ লোক ব্রত্বলোকম্, নমাস্থিতৌ মমাগতো। সত্বং বুদ্ধি: |৭--পা 

এতাবিতি। অন্থ্রাণাং বিনাশাষ কর্ণেতি স্্ধঃ। লোকং জগৎ্ ৪1 

জগামেতি। তো নরনারাধণৌ, তেপতু্চক্রতুঃ 1১০1 
তদেতি। অযাচত শক্র ইত্যনুবৃত্তিঃ ৷ যাচিদিকর্মকঃ 1১১৪ 

তাবিতি। সাহ্ং সাহায্যমিত্যর্থে রূমিতি প্রাগপি বহুশ উত্তম 1১২] 

আপন আপন তপন্তার তেজে তেজন্বী, অসাধাব্ণ বুদ্ধিমান ও মহাঁপরাক্রমশালী 
এই খধিরা মত্ত্যলোক হইতে ব্রহ্মলোকে আসিয়াছেন ॥৭--৮॥ 

দ্েব-গন্বরর্ব-পুক্জিত এই খধিবা অস্ুরবিনাশোপষোগী কাধ্যদ্বারা পূর্বেও 
জগৎকে আনন্দিত করিযাঁছিলেন” ॥৯| 

বৈশম্পামুন বলিলেন__দেববাঁজ সেই কথ শুনিয়া বৃহম্পৃতিপ্রভৃতি সকল 
দেবগণেব সহিত মিলিত হইয়া-_যেখানে সেই নর ও নাবায়ণ খধি তপন্তা কবিতে- 
ছিলেন, সেইখানে গমন করিলেন ॥১০॥ 

তৎকালে দেবান্ুুবের যুদ্ধ চলিতেছিল এবং তাহাতে দেবতাদের ভয় জদ্দিয়া- 
ছিল; তাই দেববাঁজ মহাঁত্বা নর ও নারায়ণ খধষির নিকট বর প্রার্থনা করিলেন ॥১১1 

ভব্তশ্রেষ্ঠ! তখন নর ও নাবায়ণ খধি বলিলেন__“আঁপনি বর গ্রহণ 

০) পূর্বার্ধাৎ পরম্ "দ্বিধাভূতো মহাপ্রাজো বিছ্ি বর্ম! পরস্তপ" ইত্যর্ধমধিকম্-_বা 
বরানি। 



৫৪৮ মহাভারতে উদ্যোগ- 

ততস্তৌ শক্রমব্রতাং কবিষ্যাবে! ষদিচ্ছসি। 

তাভ্যাঞ্চ সহিতঃ শক্রো। বিজিগ্যে দৈত্যদানবান্ ॥১৩॥ 
নর ইন্্রন্ত সংগ্রামে হত্ব! শব্রন্ পরস্তপঃ। 

পৌলোমান্ কালকপ্জাংস্চ সহত্রাণি শতানি চ ॥১৪॥ 
এষ ভ্রান্তে রথে তিষ্ঠন্ ভল্লেনাপাহ্বচ্ছিরঃ | 

জন্তত্ত গ্রসমানম্ত তদা হর্ছুন আহবে ॥১৫॥ (যুগ্নাকম্) 

এয পারে সমুদ্ম্য হিরণ্যপুরমারুজৎ | 

হত্া যস্তিং সহস্রাণি নিবাতকবচান্ বণে ॥১৬। 
এষ দেবান্ সহেন্দ্রেণ জিত্বা! পরপুরণয়ঃ | 

অতর্ররযম্থহাবাহুবর্ুনে। জাতবেদসমূ ॥১৭] 

ভাবতকৌমুদী 
তত ইতি। তো নরনাবায়ণৌঁ। তাভ্যাং নরনারায়ণাভ্যাম্ ॥১৩। 
নর ইতি। এষ নরে! নরবপী অঙ্জন ইতি নহন্ধঃ। ভ্রান্তে ঘৃর্মমানে। অপাঁহরৎ অচ্ছিনৎ। 

জন্তন্ত তদখ্যন্ত অন্থ্রশ্য, গ্রসমানন্ত শ্বগ্রাসোগ্যতন্ত 1১৪---১৫| 

এয ইতি। হিরণ্যপুরং তদাখ্যমন্রনগরম্, আরুজব ব্যধবংসযৎ 1১৬] 

এষ ইতি। অতর্পযৎ্ণ মমতোষয়ৎ। জাতবেদসমগ্িং খাগডবদাহেন |১৭| 

ভাবতভাবদীপঃ 
সমবেতেঘিতি ॥১-৩॥ পর্ধ্যাসত পরিবার্ধ্য তস্থুঃ |৪--৭॥ লোকাৎ মাম্যাৎ্, লোকং 

বাহ্ম্।৮--১০1 অযাঁচত ইন্্রঃ|১১| সাহং সাহায্যম্ ।১২--১৪॥ ভ্রান্তে অস্থিরেহপি রথে 

ককন”। তাহার পৰ ইন্দ্র তাহাদিগকে বলিলেন-__“আপনারা এই যুদ্ধে আমাদেব 
সাহায্য করুন” ॥১২॥ 

তখন তাহারা ইন্দ্রকে বলিলেন-_“আপনি যাহ! ইচ্ছা করিতেছেন, আমবা 
তাহা কবিব”। তাহার পবৰ ইন্দ্র তাহাদেব সহিত মিলিত হইয়া দৈত্য ও দানব- 
গণকে জয করিলেন ॥১৩| 

নরাবতার পরস্তপ এই অর্জন ইন্দ্রের সেই যুদ্ধে শত শত ও সহশ্র সহশ্র 
পৌলোমবংশীয ও কালকঞ্জবংশীষ শত্রুকে বধ করিযা, সমরাঙ্গনে ঘূর্ণমান বথে 
থাকিয়৷ ভল্ল অস্ত্র্ধাবা গ্রানোগ্যত জন্তীন্ুরেব মস্তকচ্ছেদন করিবাছিলেন ॥১৪--১৫। 

এই অঙ্ঞুন সমুদ্রপাবে যুদ্ধে বষ্টি সহত্র নিবাতকবচনামক অসুর বধ কবিযা 

হিরণ্যপুব ধ্বংস করিযাছিলেন |১৩1 

(১৪)-"কালখলাং্চ_বা বরানি। (১৫) এব চারিরথে ভিন্..অক্ছ্নমাহবে--পি। 
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নারায়ণস্তথৈবাত্র ভূয়সোইন্যান্ জঘান হ। 
এবমেতে৷ মহাবীর্ষ্যো তৌ পশ্ঠত সমাগতৌ৷ ॥১৮॥ 
বাস্থদেবার্জুনৌ বীবৌ সমবেতৌ মহারথে । 
নরনারায়ণৌ। দেবে পুর্ববদেবাবিতি শ্রুতি ॥১৯। 
অজেয়ৌ মানুষে লোকে মেন্দ্রপি হুরাঙ্থরৈঃ। 
এব£নারায়ণঃ কৃষ্ণঃ ফাল্তুনশ্চ নরঃ স্মুতঃ | 

নারায়ণো নরশ্চৈব সত্বমেকং দ্বিধা কৃতম্ ॥২০। 
এত হি:কর্মণা লোকানশ্নবাতেহক্ষয়ান্ গ্ুবান্। 
তত্র তত্রৈব জায়েতে যুদ্ধকালে পুনঃ পুনঃ ॥২১ 
তম্মাৎ কর্ব কর্তব্যমিতি হোবাচ নারদঃ। 

... *এতদ্ি সর্ববমাচ বৃষিচক্রস্য বেদবিশ॥২২॥ 

- নারেতি। অত্র খাঁগুবদাহে, ভূষসো বহুতবান্। সমাগতৌ ভূবি অবতীণোঁ 48১৮। 
বাশ্থিতি। পূর্ববদেবো প্রাচীন দেঝোঁ, শ্রুতিমু'নীনাং মুখাদন্মাকং শ্রবণমান্তে 1১৯ 
অজেয়াবিতি। ফাস্তনঃ অঙ্ছুনশ্চ। সত্বং শরীরব্রব্যমূ। যট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ1২০। 

এতাঁবিতি। কর্ণ তপস তপস্তেজসেত্যর্থ% অশ্ন.বাতে ব্যাপ্রতঃ ॥২১ 
ভারতভাবদীপঃ 

লক্ষ্যাৎ ন ব্যপৈতীত্যাশ্চ্্যম্ 1১৫ আরুজৎ পীভিতবান্ ॥১৬-_১৭ ভূয়সো বহুন্ 1১৮--১৯ 

বত, বুদ্ধিসত্ম, এক এব দেবো যোগপ্রভাবাদ্রূপদ্য়েন বর্ততে ইত্যর্থঃ |২৯॥ অশ্ন,বাতে 
ব্যাপ্ত ॥২9 কর্ণ যুদ্ধং কর্তব্য, তযোরিতি শেষঃ। আচষ্ট আখ্যাতবান্ নারদ এব 

মহাবাহ্ছ ও শক্রনগববিজয়ী এই অর্জুনই খাগুবদাহেব সময়ে ইন্দ্রের সহিত 
দেবগণকে জয় করিয়া অগ্নিকে সন্তুষ্ট কবিয়াছিলেন ॥১৭॥ 

এবং নারায়ণমুণ্তি কৃষ্ণও সেই যুদ্ধে অন্ত বনুতর প্রাণীকে বধ করিয়াছিলেন। 

নেই মহাবীব নব ও নাবায়ণই এইভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তোমরা দেখ 1১৮ 
আমাদের শুনা আছে যে, সেই প্রাচীন দেবতা নব ও নাবায়ণ, মহাবীর ও 

মহারথ অর্জুন ও কৃষ্ণৰূপে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন ॥১৯॥ 

মনুষ্যলোকে ইন্জরের সহিত সকল স্থুবান্থবগণেরও অজেয়। এই কৃষ্ণই 
সেই নারায়ণ এবং এই অজ্ঞুনই সেই নর। ইহারা একটা শরীবকেই ছুইভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন ॥২॥ 

ইহারা তপস্তাব তেজে অক্ষয় প্রুবলোক ব্যাপ্ত কবেন এবং যুদ্ধে সময়ে সেই 
__ সেই স্থানে বাব বাব জন্ম গ্রহণ কবিয়া থাকেন ॥২১। 

অতএব ছুষ্টদমনদারা শিষ্টপালন করাই ইহাঁদের কাধ্য/ এই কথা নারদ 



৫৫৪ মহাভারতে উদ্যোগ- 

শঙচক্রগদাহত্তং যদ ভ্রক্ষ্যসি কেশবমৃ। 

পর্য্যাদদানং চান্ড্রাণি ভীমধন্থানমর্জুনমূ ॥২৩] 
সনাতনে মহাত্মানৌ৷ কৃষ্ণাবেকরথে স্থিত | 
ভুর্য্যোধন! তদা তাত! ন্মর্ভীসি বচনং মম ॥২৪॥ 
নো চেদয়মভাবঃ স্তাৎ কুরূণাং প্রত্যুপস্থিতঃ | 

অর্থাচ্চ তাত! ধর্ম্মাচ্চ তব বুদ্ধিরুপপ্ল,তা 1২৫ (বিশেষকম্) 
ন চেদ্গ্রহীষ্বসে বাক্যং শ্রোতাসি স্থবহুন্ হুতান্। 
তবৈব হি মতং সর্বেধ কুববঃ পধুর্ণপাসতে ॥২৬| 
ভ্রয়াণাযেব চ মতং ততুমেকেহিনুমন্যসে | 

রামেণ চৈব শপ্তস্ত কর্ণন্ ভরতর্ধভ ! ॥২৭॥ 
ছর্জাতেঃ সৃতপুত্রস্ত শকুনেঃ সৌবলম্তা চ। 
তথা ক্ষুদ্র পাপস্ত ভ্রাতুছ্ঠশাসনন্ত চ|২৮॥ (বুগ্নকমু) 

তন্মাদিতি। কর্দেব ছুষ্টনিগ্রেণ শিষ্টপালনকার্ধ্যমেব, কর্তবামাভ্যাং করণীঘমূ। বৃষিচন্রন্ 
বৃঝ্বংশসমূহম্য সমীপে, বেদেবিন্লীরদঃ 1২২ 

শঙ্ঘেতি। পর্ধ্যাদদানং গৃরুত্তমূ। কৃষ। রষ্ণঞ্ছনৌ। অভাবো ধবংসঃ। আদাবেব যদি 
তৰ ধ্বংসো ন স্যাত্তদ! নতর্তাসি ম্মরিস্রসীত্যর্ঘঃ | উপপ্র-তা চ্যুতা 1২৩-_২৫। 

নেতি। বাক্যং মদ্ষচনমূ। শ্রোতানি শ্রোস্তসি। পধু্ণপাঁসতে আশ্রয়স্তি ২৬] 

্রয়াণীমিতি। একত্বমেব, তৎ দুষ্টং মতম্ঃ অন্ুমন্যসে অঙ্গীকরোধি | ছূর্জীতেনিকজাতেঃ 
স্ৃতপুত্রন্ত কর্ণন্তেতি সত্বন্ধঃ 1২৭-_-২৮| 

বলিষাছেন এবং এই সকল বিষয় বৃষ্ঠিবংশীয়দেব নিকট সেই বেদবিং নারদই 
বলিয়াছিলেন ॥২২॥ 

বৎস ছুর্যোধন! যদি সকল কৌববেবই ধ্বংস না হয় (আগেই যদি তোমার 

মৃত্যু ন! হয়), তবে তুমি যখন দেখিবে- কৃষ্ণ শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ কবিযাছেন 
এবং ভীমধন্থা অঙ্জুনও অনবরত অন্ত্র গ্রহণ কবিতেছেন, আব এঁ ছুই সমাতন মহাত্মা 

একরথে রহিয়াছেন, তখন আমার এই কথাগুলি স্মরণ করিবে। বৎস] ধর্ম ও 
অর্থ হইতে তোমার বুদ্ধি ভষ্ট হইয়াছে ॥২৩-_২৫1 

তুমি যদি আমার বাক্য গ্রাহ্হ না কর, তবে বনুতর লোকই নিহত হইয়াছে 
বলিয়া শুনিতে পাইবে। কারণ, কৌববেরা সকলে তোমার মতেরই অন্সরণ 
করিয়া থাকেন ॥২৬॥ 

ভরতশ্রেষ্ঠ! পরশুরামকর্তৃক অভিশপ্ত নিকৃটভাতি সৃতপুত্র কর্ণ. স্ুবলপুত্র 
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' কর্ণ উবাচ। 

নৈবমায়ুদ্মতা বাচ্যং যন্মামাথ পিতামহ !। 
ক্ষত্রধর্মে স্থিতো হান্রি ব্বধর্মাদনপেধিবান্। 
কিঞ্চান্তম্ময়ি দুরৃভিং যেন মাং পরিগরহসে ॥২৯॥ 
ন হি মে বৃজিনং কিক্চিদ্ধার্ভরাষ্ট্রী বিছুঃ ক্ষচিত । 
নাচরং বুজিনং কিক্িছ্ধার্তবাষ্ম্য নিত্যশঃ ॥৩০॥ 

অহং হি পাণুবান্ সর্ধান্ হনিষ্তামি রণে শ্হিতামৃ। 

প্রা বিরুদ্ধেঃ শমং সপ্ভিঃ কথং বা ক্রিরতে পুনঃ 1৩১| 
রাজ্ঞো হি ধৃতবাষ্টরম্ত সর্ববং কার্ধ্যং প্রিয়ং ময়! | 
তথা ০28 সহি রাজ্যে সমাহিত? ॥৩২॥ 

০ হজরত ক ও পর পচা গা জগ উ জগ জজ জা শে কি পে পারার কাজ 

,. নেতি। আধুমতা দীর্ঘাযুশালিনা বৃদ্ধেনতার্ঘঃ। অনপেষিবান্ অভ্রটঃ। দুরবতিং দুশ্চরিজং 
পশ্তসীতি শেষঃ। যট্পাদোহ্যং শ্লোকঃ 1২৯। 

নেতি। বৃজিনং পাঁপম্। -বৃজিনম্ অনিষ্টম্ তা তরাণত (৩০ 
অহমিতি। সন্ধৌ৷ তব কা ক্ষতিরিত্যাহ- প্রীগিতি। প্রীগ.বিকষতৈঃ পূর্ব কৃতবিরোধৈ- 

জনৈঃ সহ, কথং বা! সম্ভিঃ পুন: শমং সন্ধি; ক্রি্মতে। শমসিত্যার্ধং কীব্ম্ 1৩১ 
রাজ্ঞ ইতি। ন্মাহিতঃ সর্বেধঃ স্থাপিতঃ। রাজ্ঞ এব মধা প্রিষং কার্ধ্যং ন পুনস্তব $৩২1 

শকুনি এব ক্ষুদ্রাশয় ও পাঁপমতি ভ্রাতা ছুঃশাসন--এই তিন জনের ছষ্ট মতগুলিকে 
এক তুমিই অনুমোদন করিয়া! থাক” ॥২৭--২৬। 

কর্ণ বলিলেন-_পিতামহ! আপনি বুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে আপনি আমাকে 
যে কপ বলিলেন, এপ বলা আপনাব উচিত নহে। আর আপনি আমার অন্ত কি 
হুব্যবহার দেখিতেছেন যে, আমাকে নিন্দা করিতেছেন !॥২না 

ধার্ডবাস্ট্রগণ কখনও আমার কোন পাঁপাচরণ দেখেন নাই এবং আমি কখনও 
ধার্তবাষ্ট্রগণের কোন অনিষ্ট করি নাই ॥৩০॥ 

আমি নিশ্চয়ই হুদ্ধস্থিত সমস্ত পাগডবকে সংহার করিব। তা'র পর, যাহাদের 
সহিত পূর্বে বিবোধ করা হইয়াছে, তাহাদের সহিত সঙ্জনেরা কি করিয়া আবাব 
সন্ধি করিতে পাবেন ? ॥৩১॥ 

রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ছুর্ষ্যোধনেরই সমস্ত প্রিক়কার্ধ্য আমার করা উচিত। কারণ, 
উহারাই রাজন্বপদে স্থাপিত আছেন” ।৩২। 

(৩০) কিন ময়ি-_পি। 



৫৫২ মহাভারতে উদৃযোগ- 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
কর্ণস্য তু বচঃ শ্রুত্বা ভীক্মঃ শান্তনবঃ পুনঃ 

ধতরাষ্ট্ং মহাবাজ ! সস্তাম্তেদং বচোহব্রবীত 1৩৩ 
যদয়ং কথ্থতে নিত্যং হস্তাহং পাগুবানিতি। 

নায়ং কলাপি সম্পূর্ণ পাগুবানাং মহাতুনাম্ ॥৩৪॥ 
অনয়ো যোহয়মাগস্তা পুত্রাণাং তে ছুরাত্মনামূ। 
ত্রস্থ। কর্ম জানীহি সৃতপুত্রস্ত ভুর্দমতেঃ ॥৩৫॥ 
এতমাশ্রিত্য পুত্রস্তে মন্ববুদ্ধিঃ নুযোধনঃ। 
অবামন্যত তান্ বীবান্ দেবপুত্রানরিন্দমান্ ।৩৬ 
কিথণপ্যেতেন তৎ কর্ম কৃতং পুর্ব্ং স্হুহ্ষরমৃ। 
তৈর্যথা পাগুবৈঃ সর্ব্ধেরেকৈকেন কৃতং পুরা 1৩৭। 

ভারতকৌমুদী 
বর্ণন্যেতি। সম্ভার সম্োধ্য, ইদং পরবন্তি ॥৩৩| 

য্দিতি। কখতে শ্লাঘতে। কলাপি যোঁডশভাগৈকভাগোহপি 1৬৪1 
অনয় ইতি। অনয়ে। ছুর্নমীতিনিবন্ধন! বিপৎ্, আগিস্তা আগমিস্ততি ।৩৫। 
এতমিতি। এতং কর্ণমূ। দেবপুত্রান্ পাগুবান্ ।৩৬ 

কিমিতি। এতেন কর্ণেন, তৎ তাদৃশম্ 1৩৭ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন--মহাবাজ জনমেজয় | শাস্তন্ুন্দন ভীস্ম কর্ণের কথা 
শুনিয়া ধৃতরাষ্্রকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় এই কথা বলিলেন- 1৩৩| 

প্ৰৃতরাষ্ট্র! “আমি পাগুবগণকে সংহার করিব এইভাবে কর্ণ যে আতশ্লাঘা 
করে, তাহাতে আমি বলি-_কর্ণ মহাত্মা পাগুবগণের যোড়শ ভাগের এক ভাগও 
পূর্ণ নহে ॥৩৪ 

ধুতরাষ্্র! তোমার ছ্রাত্্া পুত্রগণের এই যে বিপদ আসিতেছে, তাহা এই 
দুর্দাতি কর্ণেরই কার্য বলিষ৷ জানিও 7৩৫1 

তোমার পুত্র অল্পবুদ্ধি দুর্য্যোধন এই কর্ণকৈ আশ্রয় করিয়াই সেই মহাবীর 
অরিন্দম দেবপুত্রগণকে অবজ্ঞা কবিষাছে 1৩৬| 

সেই পাগুবেরা সকলে প্রত্যেকে পূর্বে যেরূপ কার্য করিযাছেন, এই কর্ণ পূর্ব 

সেরূপ অতিছুদ্ধর কোন্ কার্য করিযাঁছে ? ॥৩৭| 

(৩৩)*"মহারাদমাভান্তেদম্--বা বরা নি। (৩৬)-*অবমন্তেত--পি। (৩৭).*কৃতপূর্ববম্ 

বাবরানি। 
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দৃষ্ট। বিরাটনগরেদভ্রাতরং নিহতং প্রিয়ম্। 
ধনগ্তয়েন বিক্রম্য:কিমনেন তদা কৃতম্ ॥৩৮॥ 

সহিতান্ হি কুরূন সর্ববানভিযাতো ধনপ্তীয়ত | 
প্রমথ্য চাচ্ছিনদ্বাসঃ কিময়ং প্রোধিতত্তদা ॥৩৯॥ 

গন্ধৈ্বর্ধোষষাত্রায়াং হ্রিঘতে যত স্ৃতত্তব | 

ক তদা সৃতপুত্রোহভূদ্ য ইদানীং বৃষায়তে ॥৪০॥ 
ননু তন্রাপি ভীমেন পার্থেন চ মহাত্বনা | 

যমাভ্যামেব সংগম্য গন্ধর্ববান্তে পরাজিতাঃ ॥৪১॥ 

এতান্থস্ত মৃযোক্তানি বুনি ভরতর্ধভ || 

বিকখনস্ত ভদ্রুং তে সদ! ধর্দ্ার্ঘলোপিনঃ ॥৪২॥ 

ভারতকৌমুদী 
ৃষ্টেতি। বিরাটিনগরে উত্তরগোগ্রহে। অনেন কর্ণেন ৪৩৮ 

সহিতাঁনিতি !০ আচ্ছিনৎ আকুপ্ত নীতবান্, বাসো। বস্ত্রম প্রোধিতো৷ বিদেশং গতঃ ॥৩৯| 

গন্ধরব্ৈরিতি। বৃষাষতে বৃষ ইবাচরতি বৃষবদ্গর্জতীত্যর্ঘ; ॥৪৯॥ 

নম্থিতি। যমাভ্যাং নকুলসহদেবাভ্যাম, সংগম্য যুদ্ধায় গন্ব! ॥৪১। 
এতানীতি। বিকখনম্ত আত্মঙ্গীঘাকারিণঃ ৷ তে তব ভত্রং মঙ্গলমন্তর 1৪২| 

ভারতভাবদীপঃ 
॥২২--৩১] স হিবাজ্যে ইতি অস্ত বচনং মযা ন কর্তব্যং কিন্ত বাজ্জ এবেতি ভাব ॥৩২-_-৩৩॥ 

কলাপি যোডশাংশোহপি ॥৩৪--৩৯| হ্িযতে যদ্যদা বুষায়তে বৃষবননর্দিতি |৪০-_-8৮1 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে উদ্যৌগপর্বণি নৈলকষ্ঠীযে ভারতভাবদীপে উনপধশশত্তমোহ্ধ্যাযঃ 1৪০1 

অজ্জুন উত্তবগোগ্রহে বিক্রম প্রকাশ করিয়াই ইহাব প্রিয়ভ্রাতাকে নিহত 
কবিয়াছিলেন ; তাহা দেখিয়াও এ কর্ণ তখন তাহাব কি করিয়াছিল ? ॥৩৮| 

অর্জুন সম্মুথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াই তখন সম্মিলিত সকল কৌববকে পরাভূত 
করিয়া তাহাদের বস্ত্র হরণ করিয়াছিলেন ; খন কি এই কর্ণ বিদেশে ছিল 11৩৯ 

গন্ধের! ঘোষযাত্রায় তোমার পুত্রকে যে হরণ করিতেছিল, তখন এ কর্ণ 
কোথায় ছিল? যে এখন বৃষের ন্যায় গর্জন করিতেছে ॥৪০। 

তখনও মহাত্মা ভীম, অর্জন, নকুল ও সহদেবই যাইয়া সেই গন্ধরর্বগণকে 
গবাজিত করিয়াছিলেন ॥৪১॥ 

অতএব ভরতশ্রেষ্ঠ | তোমার মঙ্গল হউক কিন্ত আত্মশ্লাঘাপরায়ণ ও ধর্ম্ার্থ. 
নাশকাবী এই কণ এইবপই বন্ছুতব মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে”1৪২॥ 

উদ্যোগ-৭* (১৪) 



৫৫৪ মহাভাবতে উদ্যোগ- 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
ভীন্ঘস্ তু বচঃ শ্রত্থা ভারঘাজে। মহামনাঃ। 
ধৃতরাষ্্রমুবাচেদং রাজমধ্যেইভিপুজয়ন্ ॥৪৩1 
যদাহ ভরতশ্রেষ্ঠো তীন্মস্তৎ ভ্রিয্তাং নৃপ !। 
ন কামমবলিপ্তানাং বচনং কর্তৃমর্সি 188| 
পুরা যুদ্ধাৎ সাধু মন্যে পাণুবৈঃ সহ সঙ্গতমূ। 
যদ্বাক্যমর্ছবনেনোক্তং সঞ্জয়েন নিবেদিতমূ্ ॥8৫॥ 
সর্ববং তদভিজানামি করিপ্যতি চ পাগ্বঃ। 
ন হস্ত ভ্রিতু লোকের সদৃশোহস্তি ধনুর্দবঃ ॥৪৬॥ (বুগ্রকম্) 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
অনাদৃত্য তু তথ্বাক্যমর্থবদৃদ্রোণভীত্মযোঃ | 

ততঃ স সঞ্জয়ং রাজ পর্যপুচ্ছত পাগুবান্ 18৭॥ 

২৯ 

ভারতকৌমুদী 
ভীন্মন্তেতি। ভারদ্বাজো! ভ্রোণঃ। অতিপুজযন্ ভীগ্ন্ত। তচঃ প্রশংসন্ ॥৪৩| 

যদ্দিতি। কামং যথেষ্টম অবলিপ্তানাং গব্বিতানাং কর্ণীদীনাম্ 18৪1 
গুরেতি। পুব! পুর্ব্বম্। যুদ্ধে পরাজয়াৎ পরং সঙ্গতং ন সাধ্বিতি ভাবঃ। সর্ববং তথাক্যম্। 

করিষ্যতি তথাক্যানুবপং কার্ধ্যম্, পাওবোহঙ্ছুনঃ | হি যন্াৎ ॥৪৫--৪৬| 

অনাদৃত্যেতি। অর্থবৎ প্রশ্তারঘযুক্তমূ। রাজা ধৃতরাষট্ং 1৪৭1 

বৈশম্পাষন কহিলেন-_মহামন! দ্রোণ ভীম্মের কথা শুনিয়া সেই কথার প্রশংসা 
করিয়া বাজাদেৰ মধ্যে ধৃতবাষ্ট্রকে এই কথা৷ বলিলেন-_॥8৩| 

“রাজা! ভরতবশশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যাহ! বলিলেন, আপনি তাহাই করুন; কিন্ত 
আপনি গব্বিত লোকদিগের ইচ্ছানুবপ বাক্য রক্ষা করিতে পারেন ন| ॥88| 

যুদ্ধেব পূর্ব্বেই পাঁণ্তবদের সহিত মিলিত হওয়া আমি ভাল মনে করি। কারণ, 
অঙ্জুন যাহা বলিযাছেন, সঞ্জয তাহাই জানাইযাছেন ;ঃ আমি সে সকল বাক্যই 
শুনিযাছি। অজ্ঞুন সেই বাক্যান্ুব্প কার্ধ্য করিবেনও। যে হেতু ত্রিভুবনের 
অর্জুনেৰ তুল্য ধনুর্ঘধার নাই” ॥8৫-_-৪৩1 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_তাহার পর রাজা গৃতবাষ্ট্র ভীম্ম ও ভ্রোণের সেই উপযুক্ত 
বাক্যেব প্রতি অনাদর কবিযা সপ্রযের নিকট পাগ্বদের বিষষই জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন ॥8৭॥ 

(89).*ন কামমর্থলিপ্স,নাম--গি। 



পর্ধ্বণি পঞ্চাশভমোহ্ধ্যায়ঃ | ৫৫৫ 

তদৈব কুরবঃ সর্বের্ব নিরাশ জীবিতেহভবন্। 
ভীম্মন্রোণৌ যদ! রাজ! ন সম্যগনুতাষতে ॥৪৮। 

ইতি শ্্রীমহাভীরতে শতসাহক্মাং সংহিতাষাং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপন্থণি 
যানসন্ধো ভীক্মদ্রোণবাক্যে উনপথণশতমোহধ্যায়ঃ ॥০। 

াশা”93০্ 

পধশশতমোহধ্যায়ঃ। 

ধূতরাষ্ট্র উবাচ। 
কিমসৌ পাগুবো রাজা ধর্মপুত্রোহভ্যভাষত। 
শ্রুত্বেহ বন্ুলাঃ সেনাঃ শ্ীত্যর্থং নঃ সমাগতাঃ ॥১॥ 

কিমসৌ চেষ্টতে সত! যৌতম্তমানে যুধিতিরঃ | 
কে বাস্ত ভ্রাতৃপুত্রাণাং পশ্যন্ত্যাজ্রগ্দবো মুখম্ ॥২॥ 
কে দ্িদেনং বারয়ন্তি যুদ্ধাচ্ছাম্যেতি বা! পুনঃ। 

নিকৃত্যা কোপিতং মন্দ ধর্ঘমচারিণম্ 1৩1 

ভারতকৌমুদী 
তদেতি। জীবিতে নিরাশ! অভবন্, যুদ্ধাবশ্যভাবেন মৃত্যুসস্তবাদিত্যাশয়ঃ ॥৪৮। 

ইতি মহাঁমহোঁপাধ্যাষ-ভীরতচাঁধ্য-মহাঁকবি-পন্মভূষণ-্ীহরিদাসসি্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্ধ্যবিবচিভাঁষাং 
মহাঁভারতটাকাযাং ভারতকৌ মুদীসমাধ্যাযামুুযোগপর্ববণি যানসন্ধৌ 

উন্পধাশত্রমোহধ্যায়ঃ ০॥ 

কিমিতি। ইহ অম্সিন্ স্থানে। সমাগত ইতি শ্রত্থা কিমভ্যভাষতেতি সম্বন্ধ: 1১ 
'কিমিতি। ভ্রাতবশ্ পুত্রাশ্চেতি তেষাং মধ্যে কে ব1 জনা! অন্ত মুখং পশ্যন্তি 1২1 

ধৃতবাষ্ট্র বখন ভীম্ম ও দ্রোণেব সঙ্গে উপযুক্ত আলাপ কবিলেন না, তখনই 
কৌববেবা সকলে জীবনের প্রতি নিরাশ হইলেন ॥৪৮॥ 

১ 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন-_“সপ্য়! আমাদেব সস্তোষ জন্মাইবার জন্য বহুতর সৈম্ত 
এখানে আসিয়াছে শুনিয়৷ ধর্মপুত্র যুধিষ্টিব বি বলিলেন ?॥১1 

সপ্তয় | ধুধিষ্টিব যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ক কাধ্য করিতেছেন? এবং ভ্রাতৃগণ 
ও পুত্রগণের মধ্যে কাহারাই বা আদেশ ল ভ কবিবার ইচ্ছায় উহার মুখ নিরীক্ষণ 
করিতেছে 11২ 



৫৫৬ মহাভারতে উদ্যোগ- 

স্তর উবাচ। 
রাজ্ো মুখমুদীক্ষন্তে পাথলাঃ পাঁগুবৈঃ সহ । 
যুধিষ্ঠিরস্ত ভদ্্রং তে স সব্দাননুশান্তি চ 181 
পৃথগড্ভুতাঃ পাণুবানাং পাঞ্চালানাং রথব্রজাঃ । 
আয়াম্তমভিনন্দস্তি কুম্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরমূ 1৫] 
নভঃ সূর্য্যমিবোগ্যন্তং কৌন্তেয়ং দীপ্ততেজসমূ ! 
পাঞ্চালাঃ প্রতিনন্দস্তি তেজোরাশিযিবোদিতম্ 1৬] 
আগোপালাবিপালাশ্চ নন্দমানা যুধিতিরমূ। 
পাথলাঃ কেকরা মৎন্তা প্রতিনন্দস্তি পাণ্ডবম্ 1৭ 
ব্রাহ্মণ্যো রাজপুত্র্যশ্চ বিশাং ছুহিতরশ্চ বাঃ! 

ক্রীড়ন্ত্যোহভিসমায়ান্তি পার্থ, সম্দ্বমীক্ষিতুম্ 8৮] 
০০ আজ | কী জজ শশী 

ভারতকৌমুদী 
কইতি। এনং বুধিগিরম। নিকৃত্য! শাঠ্যেন। মন্দৈযৃ টৈহ্ ব্যোধনাদিভিঃ ৩ 
রাঙ্ম ইতি। তে তব ভত্রং মঙ্গলমস্থিতি বিপৎসভাবনাামানি 188 
পৃধগিতি। পৃথগভূতা ভিন্নভিনশ্রেণীদ্ছাঃ । রথত্রজা রথসনৃহাঃ 1৫ 

নভ ইতি। নভে গগনং কর্তৃ, উগ্যন্মুদুর়মানম্ ঃ৬ 
আগোঁপালেতি। গৌঁপাঁলাশ্চ অবিপাঁলা মেবপালাশ্চ তেভ্য আ! ইত্যাগোঁপালাবিপাল৷ 

গোঁপালমেবপ|লাদয় ইত্যর্ঘঃ, নন্দমানা আনন্দিতাঃ সন্ত এব 7৭ 

ূর্থ হুধ্যোধনপ্রভৃতি শঠতা করিয়া ধর্মাজ্ঞ ও ধর্ম্মচারী বুধিষ্টিরের ক্রোধ উৎপাদন 
করিয়াছে? নুতরাং “ভুমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও” এই কথা বলিয়া! কাহারাই বা 
উহাকে বারণ কবিতেছে ?” 1৩ 

সঞ্তর বলিলেন-__ “মহারাজ ! আপনার মঙ্গল হউক। পাঁঞ্চালগণ অপর 

পাঁগুবগণের সহিত মিলিত হইয়া রাক্ত! বুধিন্িরের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন ; আবার 
তিনিও সকলের প্রতি উপদেশ দ্বিতেছেন 181 

কুম্তীনন্দন যুধিতির আগনদন করিতে লাগিলে, পার্চালগণ্ ও পাণুবগণের ভিন্ন 
ভিন্ন শ্রেণীস্থ রথসমূহ ভীহার অভিনন্দন করে 1৫] 

আকাশ যেমন উদয়নান নুর্যের অভিনন্দন করে, সেইবূপ পাধ্চালেরা উদ্দিত 

তেজ্ঃপু্জতুল্য উজ্জলতেন্জা দুরিষ্ঠিরের অভিনন্দন'করে 1৬ 
গোপাল ও নেবপাল হইতে আবন্ত করিয়া পাঁধলগণ। কেকয়গণ ও নতহযগণ 

পাগুনন্দন ঘুধিিরের অভিনন্দন কবে 7 



পর্ববণি পঞ্চাশভমোহ্্যায়ঃ ৷ ৫৫৭ 

ধৃতবাষ্ট্র উবাচ। 
সপ্জয়াচক্ষ। ষেদাম্মান্ পাগুবা অভ্যযুগ্জত | 

ধৃউছ্যুমস্ত সৈম্যেন সোমকানাং বলেন চ ॥৯| 
বৈশম্পায়ন উবাচ। 

গাবন্সনিস্ত ততপৃ্টঃ সভায়াং কুকসংসদি। 
নিশ্বস্ত স্ভৃশং দীর্ঘং মুহুঃ সঞ্চিস্তয়মিব ॥১০॥ 
তন্রান্মিততো দৈবা সুতং কশ্মলমাবিশহু | 
তদাচচক্ষে বিছুরঃ সভায়াং রাজনংসদি ॥১১॥ 
সঞয়োহয়ং মহারাজ ! মুচ্ছিতঃ পতিতো ভূবি। 
বাচং ন স্জতে কাঞ্চিদ্বীনপ্রজ্ঞোহল্চেতনঃ ॥১২॥ 

এজ জ হি | তি ও ভারা ওরা 

ভারতকৌমুদী 
্রা্মণ্য ইতি। ব্রাদ্ষণ্যো ব্রাঙ্ষণকন্তাঃ। বিশাং বৈশ্ঠানীম্।৮|॥ 
সঞ্জয়েতি। আচক্ষ, তেষাং নামানি জহি। অত্যযুক্কত যোদ্ধ,মৈচ্ছন্ 1৯ 
গাবেতি। গাবরনিঃ সয়; । কুরব; সংসীদস্তি অবতিষ্ঠন্তে অন্তামিতি কুরুংসৎ তত্তাম্। 

এবমন্তাত্র। সঞ্চিন্তয়ন্নিবাসীদিতি শেষঃ ॥১০| 
তত্রেতি। অনিমিত্ততঃ অপ্রত্যক্ষকারণাৎ, হৃতং সপ্জয়মূ, কশ্বলং মোহঃ 1১১॥ 

সপ্তয় ইতি। হতে ব্দতি, হীনপ্রজে| নষবুদধি:, অল্পচেতনে! নষ্টসংআঃ 1১২। 

্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্টের কন্যারা খেলা কবিতে কবিতে যুদ্ধসঙ্জায় সজ্জিত 
অর্জুনকে দেখিতে আসিতেছে” ॥৮ 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন _“সগ্য়! পাঁগুবের! ধুষট্যয় ও নসোমকদিগেব যে সকল 
সৈম্তদ্বারা আমাদেব সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাদের নামগুলি 
বল” ॥৯॥ 

বৈশম্পীয়ন বলিলেন- ৃতরাষ্ট্র সেই কথা জিজ্ঞাসা কবিলে, কৌববসভায় সঙ্ভীয় 
বার বার অতিদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কোন বিষয় যেন চিন্তা কবিতে 
লাগিলেন ॥১০॥ ূ 

তখন বিনা কারণে দৈববশতঃ সপ্রয়েব মৃচ্ছ্ণ উপস্থিত হইল; ব্ুতবাং বিছ্বুর 
রাজসভায় সেই মৃচ্ছর্ণব বিষষ বলিলেন-_-॥১১॥ 

“মহারাজ | সপ্ভীয় মুচ্ছিত হইযা ভূতলে পতিত হইয়াছেন। উহার বুদ্ধি ভর 
হইয়াছে, চৈতন্যও অন্পমীত্র আছে ; সুতরাং উনি কোন কথা বলিতে পারিতেছেন 
না” ॥১২। 



৫৫৮ মহাভাবতে উদ্যোগ- 

বৃতরাষ্ট্র উবাচ। 
অপশ্ঠৎ মঞ্জয়ো নূনং কুস্তীপুত্রান্ মহাবথান্। 
তৈবস্তয পুরুষব্যাস্ৈভৃশিমুদ্ধেজিতং মনঃ ॥১৩1 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
স্জয়শ্চেতনাং লব্ধ প্রত্যাশবস্তোদমন্রবী। 
ধৃতরাষ্ট্রং মহাবাজ ! সভায়াং কুরুসংসদি ॥১৪। 

সঞ্জয় উবাচ। 
দৃষ্টবানম্মি রাজেন্দ্র! কুত্তীপুত্রান্ মহারথান্। 
মতস্তবাজগৃহাবাস-নিবোধেনাবকশিতান্ ॥১৫। 
শৃণু যৈহি মহাবাঁজ! পাণুবা অভ্যযুগ্জত | 
ধুছ্যন্নেন বীরেণ পাবান্তেহভ্যযুঞ্জত ॥১৬| 
যো! নৈব রোষান্ন ভয়ান্ন লোভান্নার্থকাবণা। 

ন হেতুবাদাদ্ন্মীত্ব। সত্যং জহাঁৎ কদাচন ॥১৭॥ 

ভাবতকৌমুদী 
অপশ্যদিতি। নৃনমিত্যুতপ্রেক্ষায়াম্। পুকষব্যা্রৈঃ পাগবৈ; 1১৩] 
সপ্ধয ইতি। প্রত্যন্ত কিঞিৎ সুস্থীভূষ ॥১৪। 

ৃষ্টবানিতি। মত্স্তবাঁজগৃহাবাঁসে তৎকালে নিরোধেন তত্রৈবীববৌধেন অবকশিতান্ কৃণীকৃত- 
দেহান্। এতেন তেষাং নিবতিশয়হুঃখভোগনিবন্ধনোত্তেজনা ্যচিতা ॥১৫। 

শৃগ্থিতি। অতভ্যযুঞ্ত যুমাভিঃ সহ যৌদ্ধ,মৈচ্ছন্ ।১৬1 

ধৃতবাষ্ট্র বলিলেন--সপ্জয় মহাবথ পাগুবগণের সহিত সাক্ষ'ৎ কবিতে গিয়া- 
ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই সেই পুকষশ্রেষ্ঠেবা৷ উহার মনকে অত্যন্ত উদ্িগ্ন কবিষা 
দিয়াছেন” ॥১৩| 

বৈশম্পীয়ন বলিলেন-_মহাবাজ | তাহার পৰ সপ্রঘ চৈতন্য লাভ কবিয়া কিঞ্চিং 

নুস্থ হইয়া নেই কৌব্বস্ভাষ ধৃতবাষ্ট্রকে এই কথা বলিলেন ॥১৪॥ 

সঞ্জ্ষ বলিলেন-_-৭বাজশ্রেষ্ঠ ! বিশাটবাজার বাভীতে বাস কবিবাব সমযে 

অবকদ্ধ থাকায় পাগুবগণের দেহ কৃশ হইয! গ্রিযাছে, সেই অবস্থাযই আমি 
তাহাদিগকে দেখিযাছি ॥১৫॥ 

মহাবাজ | পাণ্বেরা যে সকল বীবদ্বাবা আপনাদেব সঙ্গে যুদ্ধ করিবাব ইচ্ছা 

করিযাছেন, তাহা শ্রবণ ককন। পাগুবেবা বীব ধুষটহ্যদাবা যুদ্ধ কবিবাব ইচ্ছা 

কবিয়ীছেন 1১৬1 

৬ ভ্ আজ জা ক পপ ভাজ জি 
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যঃ গ্রমাণং মহারাজ ! ধর্থে ধর্মভূতাঁং বরঃ। 
অজাতশক্রণা তেন পাঁগুবা অভ্যযুগ্জত 1১৮1 (যুগ্নকম্) 

যস্ত বাহুবলে তুল্যঃ পৃথিব্যাং নাস্তি কশ্চন। 

যে! বৈ সর্ববান্ মহীপালান্ বশে চক্রে ধনুদ্ধরঃ ॥১৯| 

যঃ কাশঈীনঙ্গমগধান্ কলিঙ্গাংশ্চ যুধাইজয়ৎ। 

তেন বে! ভীমসেনেন পাগুবা অভ্যযুগ্জত ॥২০1 (যুগ্নকম্) 

যন্থ বীর্য্েণ সহসা চত্বারো ভূবি পাগুবাঃ। 

নিঃস্যতা অতুগৃহাদৈ হিড়িম্বাৎ পুরুষাদকাৎ। 

যশ্চৈষাম্তবদ্দীপঃ কুস্তীপুত্রো বুকোদরঃ ॥২১॥ 

যাজ্ঞসেনীমথো যত্র সিন্থুরাজোহপকৃষ্টবান্। 
তত্রৈষামতবন্দীপঃ কুভ্তীপুত্রো বুকোদরঃ ॥২২॥ 

যশ্চ তান্ সঙ্গতান্ সর্ববান্ পাগুবান্ বাঁরণাবতে। 

দহতো মৌচয়ামাস তেন বস্তেহভ্যযুগ্ত ॥২৩॥ (বিশেষকম্) 
ফিরত ওক ৬ ওত ৪ জা ক) কি এগ 

ভারতকৌমুদী 
যইতি। হেতুবাদাদ্যুকতিগ্রদর্শনাৎ। অজাতশক্রণা যুধিঠিবেণ 1১৭--১৮1 

যন্তেতি। বশে চক্রে বাঁজন্য়কীলে । বো! যুসান্ 1১৯২০] 

যস্তেতি। পাবা ভীমেতরে। পুক্রযাদকাৎ মীন্যভক্ষকাঁৎ। এবাং পাওবানাম্। 

দ্বীপো হীপন্বরূপে। রক্ষকঃ। ষট্পাঁদোহয়ং গ্লোকঃ। যাজ্সেনীং ভ্রোপদীমূ। সিছুরাজে। 
জযন্্থঃ। সঙ্গতাঁন্ সম্সিলিতান্। দহতে! দহ্মানান্। তে পাগুবাঃ তেন ভীমনেনেন, বো 

যুান্ /২১--২৩ 

যে ধন্্মাত্ম। ক্রোধ, ভয়, লৌভ, অন্য কাঁবণ বা পবেব যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা কখনও 

সত্য ত্যাগ করেন না এবং যে ধান্মিকপ্রবব ধর্মের বিষয়ে সকলেব নিকটেই প্রমাণ 
বলিয়! গণ্য হন, সেই যুধিষ্টিরদাবা অপর পাঁগুবেরা আপনাদেব সহিত যুদ্ধ করিবার 
ইচ্ছা করিয়াছেন ॥১৭-_১৮॥ 

বাহুবলে ধীহার তুল্য কোন লোকই পৃথিবীতে নাই, যে ধনুর্দব সকল ব্বাজাকে 
বশীভূত করিষাছিলেন এবং যিনি যুদ্ধে কাশী, অঙ্গ, মগধ ও কলিদদেশ জয় করিয়া- 
ছিলেন, সেই ভীমসেনদ্বাব৷ পাগুবেরা আপনাদেব নদ্দে যুদ্ধ করিবার ইচ্ডা 
করিয়াছেন ॥১৯-_-২০| 

ধাহাৰ হলে অপর পীঁগুবেবা চাবি ভন অতি নহর জত্ুগৃহ হইতে নির্গত হইয়া, 
ছিলেন; যে বুন্ানন্দন ভীনসেন নব্ভোভী হিডিহ্ববাদনকত বিপংলাগরে 

(২১). নিম্ছতা-বা হহালি। 



৫৮০ মহাভারতে উদ্যোগ" 

কৃষ্তায়াশ্চরতা গ্রীতিং যেন ক্রোধবশা হতাঃ ৷ 
প্রবিশ্য বিষমং ঘোরং পর্ববতং গম্ধমাদনম্ ॥২৪। 
যন্তয নাগাষুতৈবীর্ধ্যং ভূজয়োঃ সারমগিতম্ | 
তেন বো ভীমসেনেন শাগুবা অভ্যযুগত ॥২৫॥ (যুগাকম্) 
কৃষ্ণদ্বিতীযো বিক্রম্য তৃষ্টর্ঘ জাতবেদ্সঃ | 
অজয়দ্যঃ পুরা! বীরো যুধ্যমানং পুরন্বরম্ ॥২৬ 
যঃ স সাক্ষান্মহাদেবং গিরিশং শুলপাণিনমৃ। 
তোষয়ামাস যুদ্ধেন দেবদেবমুমাপতিম্ ॥২৭॥ 

যশ্চ সর্ধ্ধান্ বশে চত্রে লোকপালান্ ধনুদ্ধরঃ | 

তেন বো বিজয়েনাঁজৌ পাগুবা অভ্যযুগ্ধত ॥২৮| (বিশেষকম্) 

ভারতকৌমুদী 
কষায়৷ ইতি। চরতা কুর্তা । ক্রোধবশান্তদাখ্যা রাক্ষদাঃ। নাগাযুতৈর্শসহতরহত্ভিভিঃ 

লারং শ্রেষ্ঠম। বো যুস্মান্॥২৪._২৫1 
কষ্ণেতি। জাতবেদসঃ অগ্নেঃ। শূলং পণিতুং যুদ্ধে ব্যবহর্তং শীলমন্তেতি শূলপাণী তম্। 

বো যুদ্ান্, বিজয়েন অঞ্জুনেন, আজৌ ঘৃদ্ধে ২৬২৮ 
পাগুবগণের দ্বীপন্থরূপ হইযাছিলেন ; হয়দ্রথ যখন ভ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিযা 
লইয়া চলিযাঁছিলেন, তখন যে ভীমসেন তীহাকে উদ্ধার করিয়া পাগুবগণের ছ্বীপস্বরূপ 
হইয়াছিলেন এবং যিনি বারণাবতে দহামান সকল পাগুবকে মুক্ত কবিয়াছিলেন 
সেই ভীমসেনছাবা পাগুবেবা আপনাদের সহিত যুদ্ধ কবিবার ইচ্ছা করিযা- 
ছেন॥২১--২৩। 

যিনি দ্রোপদীব সম্ভোষেব জঙ্ত অতিভয়ঙ্কর গন্ধমাদনপর্ধ্বতে প্রবেশ করিয। 
ক্রোধবশনামক রাক্ষদগণকে বধ করিয়াছিলেন এবং ধাহার বাহুযুগলে দশ সহত্র 
হস্তীর বল অপিত রহিয়াছে, সেই ভীমসেনদারা পাগ্তবেরা আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিবার ইচ্ছ। করিয়াছেন ॥২৪--২৫॥ 

যে বীর পূর্ব্ধে একমাত্র কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া বিক্রমপূর্বর্বক অগ্নিদেবের 
সম্ভোষের জন্য যুদ্ধে দেববাজকে জয করিযাছিলেন, যিনি যুদ্ধ করিয়া শুলধারী, 
উমাপতি, কৈলাসবাসী ও দেবদেব সাক্ষাৎ মহাদেবকে সন্ত্ট করিযাছিলেন এবং 
যে ধনুদ্ধর সকল লোকপালকেই বশীভূত করিয়াছিলেন, সেই অর্ছুনদ্বাব৷ পাওবেরা 
যুদ্ধে আপনাদিকে আক্রমণ কবিবাব ইচ্ছ। কবিযাছেন ॥২৬--২৮॥ 

(২৪) কৃষায়াং চরতা-বা বরা নি। 



রবি পধ্াশতমোহধ্যায়ঃ | , ৫৬১ 

যঃ গ্রতীচীং দিশং চক্রে বশে শ্রেচ্ছগণাযুতা্। 
স তত্র নকুলো যোদ্ধ! চিত্রযোধী ব্যবস্থিতঃ ॥২৯॥ 
তেন বো দর্শনীয়েন বীরেণাতিধনুভূতা। 
মাদরীপুত্রেণ কৌরব্য ! পাঁগুবা! অভ্যযুগ্জত ॥৩০। 
যঃ কাশীনন্নমগধাম্ কলিঙ্গাংশ্চ যুধাহজয়€ু। 
তেন বঃ সহদেবেন পাগুবা অভ্যযুগ্জত ॥৩১। 
যন্যয বার্্যেণ স্ৃশাশ্চস্বাবে! ভূবি মানবাঃ। 
অশ্বসাম। ধূষ্টকেতু রুমী গ্রহ্য্ন এব চ ॥৭২। 
তেন বঃ সহদেবেন যুদ্ধং রাজন! মহাত্যয়মূ। 

ষবীয়সা। নৃবীরেণ মান্রীনন্দিকরেণ চ ॥৩৩॥ (ধুগ্ধকম্ট 
তপশ্চচার যো৷ ঘোবং কাশীকন্যা৷ পুরা সতী | 
ভীম্মস্ত বধামচ্ছ্তী প্রেত্যাপি ভবতর্ধভ ! ॥৩৪॥ 
পাঞ্চালন্ত স্থুতা জঙ্ঞে দৈবাচ্চ স পুনঃ পুমান্। 
্রীপুংসোঃ পুরুঘব্যাত্র ! যঃ ন বেদ গুণাগুণান্ ॥৩৫॥ (যুগ্মকম্) 

_. ভারতকৌমুদী 
যইতি। তত্র পাগুবপক্ষে। ব্যবস্থিতো৷ যুদ্ধায়েতি শেষঃ ॥২৯॥ 
তেনেতি। দর্শনীষেন হুন্দবাকৃতিনা ॥৩+॥ 

য ইতি। হৃম্বেকাবান্তোহপি কাশিশবো! বছত্রৈব দৃষ্ঠতে ॥৩১) 
যস্তেতি। ধুষ্টকেতুঃ শিশুপালপুত্রঃ ৷ মহান্ অত্যয়ো বিপদ্যন্মাত্তৎ 1৩২-_-৩৩| 
তপইতি। যঃ শিখণ্ী। কাশীকন্তা কাশীরাজকন্তা, পুরা পূর্বজন্মনি। প্রেত্যাপি 

জন্মান্তবেহপি। দৌঁবাদ্যক্ষান্গগ্রহাৎ। গ্রণাগ্ুণান্ উৎকর্ষাপকর্ষান্ ।৩৪--৩৫। 

খিনি শ্নেচ্ছপরিপূর্ণ পশ্চিমদিক্ বশীভূত করিয়াছিলেন, সেই মহাষোদ্ধা ও 

বিচিত্র যুদ্ধকারী নকুল পাগুবপক্ষে যুদ্ধ করিবাব জগ্য বহিয়াছেন ॥২৯॥ 
কৌববনন্বন ! স্ুুশবমত্তি, মহাবীব ও মহানুর্ঘর সেই নকুলদ্ারা পাগুবের! 

আঁপনাদের সহিত যুদ্ধ কবিবাব ইচ্ছা কবিযাঁছেন ॥৩০ 
যিনি যুদ্ধে কাশী, অঙ্গ, মগধ ও কলিঙ্গঈদেশ জয় করিয়াছিলেন, সেই সহদেবদার! 

পাঁপ্তবেব৷ আপনাদের সহিত যুদ্ধ কবিবার ইচ্ছা কবিয়াছেন 1৩১ 
বাঁজা! ভূমগ্ডলে অশ্বামা; বুষ্টকেতু, কল্মী ও প্রদ্যন্র__এই চাবিজনমাত্র বলে 

বাহার তুল্য, সেই কনিষ্ঠপাগুব, মনুষ্বীব ও মাদ্রীব লানন্দকারী সহদেবেব সহিত 
আপনাদের মহাবিপত্তিজনক যুদ্ধ হইবে 1৩২-_৩৩া 

উদ্যৌগ-৭১ (১৪) 



৫৬২ মহাভাবতে উদ্যোগ 

. যঃ কলিঙ্গান্ সমাপেদে পাঞ্চাল্যো যুদ্ধছুর্মদঃ। 
শিখগ্ডিনা বঃ কুরবঃ! কৃতান্ত্েণাভ্যযুগ্ত ॥৩৬1 
যং বক্ষঃ পুরুষং চক্রে ভীক্মন্ত নিধনেচ্ছয়া । 
মহেষাসেন বৌদ্দ্রে পাগুবা অভ্যযুগ্জত ॥৩৭॥ 

' মহ্ঘাসা রাজপুন্রা ভ্রাতরঃ পঞ্চ কেকযাঃ। 
আমুক্তকবচাঃ শুরাকতৈপ্চ বস্তেহভ্যযুগ্ভীত 1৩৮॥ 
যো দীর্ঘবাহুঃ ক্ষিপ্রান্ত্রো ধৃতিমান্ সত্যবিক্রমঃ। 
তেন বে বুষ্ঃবীরেণ যুযুধানেন সঙ্গরঃ 1৩৯॥ 
য আসীচ্ছরণং কালে পাঁওবানাং মহাত্বনাযৃ। 
রণে তেন বিবাটেন ভবিতা বঃ সমাগমঃ ॥৪০| 

ভাবতকৌমুদী 
যইতি। সমাপেদে শ্িত্বা লেভে। অতভ্যষুগ্তত পাগব৷ ইতি শেধঃ 1৩৬ 

যমিতি। পুরুষং চক্রে, এতছুপাখ্যানং পরস্তাদক্যতি ॥৩৭| 

মহ্যোঁনা ইতি। বো ঝুগ্কান্, তে পাণ্ডবাঃ। এবমন্াত্র ।৩৮। 

যইতি। ধৃতিমান্ ধৈর্ধ্বান্। যুধুধাঁনেন সাত্য কিনা, সঙ্গরো যুদ্ধং ভবিষ্যতি /৩৯। 

ভবতশ্রেষ্ঠ! যিনি পূর্ববজন্মে কাশীবাজেব কন্তা। হইয়া, জন্মাস্তবেও ভীগ্ের 
বধ কামনা কবিযা ভযঙ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন ? পৰে তিনি দ্রুপদরাজাব কন্যা 
হইয়া আবাব দৈববশতঃ পুকষ হইয়াছিলেন। পুকযশ্রেষ্ঠ! সেই যিনি স্ত্রী ও 
পুকষেব গুণ ও দোঁৰ জানেন ॥৩৪--৩৫॥ 

কৌব্বগণ ! যুদ্ধদূর্য যে দ্রেপদনন্বন কলিঙ্গদেশ জয় কবিয়াছিলেন, সেই 
শিক্ষিতান্ত্র শিখণ্ীদ্বাবা পাণবেবা আপনাদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবিবাব ইচ্ছা৷ কবিযা- 
ছেন ॥৩৬॥ 

বক্ষ ভীগ্রকে বধ কবিবার ইচ্ছা ধাহাঁকে পুরুষ করিরাছিলেন, সেই মহা 

ধনুর্ঘর ও বৌদ্রুন্তি শিখশ্ীদ্বাব! পাণ্ডবেরা আপনাদের সহিত যুদ্ধ কবিবাঁর ইচ্ছা 
কবিষাছেন ॥৩৭॥ 

কবচধাবী, মহাঁধনুর্ধর ও মহাবীর কেকয়বাজপুত্র যে পাঁচ ভাই বহিযাঁছেন, 
ভাহাদের দ্বাবা পাণুবেরা৷ আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন (৩৮ 

যিনি দীর্ঘবাহ, শীঘ্রান্ত্, ধৈর্যশীল ও সত্যবিক্র, সেই বুঝিঃবীর সাত্যকির 
সহিত আপনাদের যুদ্ধ হইবে ॥৩৯ 

মহাত্মা পাগুবগণেব অজ্ঞাতবাসের সমবে যিনি ভাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন 

যুদ্ধে সেই বিরাটবাজার সহিত আপনাদের লম্মেলন হইবে 18০1 



পর্ব পঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়ঃ। বি 

_-ষঃ ল কাশীপতী রাজা বাবাণস্তাং মহাবথঃ। 

স তেষামভব্দৃযোদ্ধা তেন বস্তেহভ্যযুজত ৪১॥ 

শিশুভিদুর্জিয়েঃ সংখ্যে দ্রৌপদেয়ৈর্মহাত্বভিঃ। 
আঁশীব্ষমম্পর্শৈঃ পাণুবা অভ্যযুজজত ॥৪২। 
যঃ কৃষ্ণসদৃশো বীর্ধ্ে যুধঠিরমমো দমে । 
তেনাভিমন্তযুনা সংখ্যে পাগুবা অভ্যযুঙজত 0৪৩ 
যন্চৈবাপ্রতিমো! বীর্ষ্যে ধুউকেতুর্মহীষশাঃ 
দুঃসহঃ সমবে ক্ুদ্ধঃ শৈশুপালির্মহারথঃ 188॥ 
তেন বশ্চেদিবাজেন পাণগুবা অভ্যযুজত। 

অক্ষৌহিণ্যা পরিৰৃতঃ পাণ্ডবান্ যোহভিসংক্রিতঃ ॥৪৫॥ (যুগাকম্) 
যঃ সংশ্রয়ঃ পাগুবানাং দেবানামিব বাসবঃ। 
তেন বে বাসুদেবেন পাগুব! অভ্যযুঞ্জত ॥৪৬। 

খপ ডঃ শর কল শি ভ সপ পপ শি এ তত জনতা জল তা জর পে 

ভারতকৌমুদী 
যইতি। শরণম্ আশ্রয় কালে অজ্ঞীতবাঁসসমযে 1৪০1 
যইতি। বারাণন্তামন্তি। তেষাং পাঁগুবানাম 1৪১1 
শিশুভিরিতি। সংখ্যে যুদ্ধে। ভৌপদেয়ৈঃ পঞ্চভিদ্রোপদীপুবৈ 1৪২1 
ঘইতি। দমে ইন্জিয়দমনে ॥৪৩1 
যইতি। শৈশুপাঁলিঃ শিশুপাঁলপুত্র ৷ অতিসংশ্রিতো যোদ্ধ,মাশ্রিতঃ ॥৪৪-_-৪৫। 
যইতি। স্ংঅয়ঃ অবলম্বনম্। বাহ্দেবেন কৃষ্েন 8৪৩1 

মহারথ 'দেই যে কাশীদেশেব রাজা বাবাণসীনগবীতে রহিয়াছেন, তিনি 
পাঁগুবগণের যোদ্ধ। হইয়াছেন; সুতরাং পাণ্বেবা তীহাদ্বারা আপনাদের সঙ্গে 
যুদ্ধ করিবাৰ ইচ্ছা, কবিষাঁছেন ॥8১। পু 

বালক হইলেও যুদ্ধে ছুর্জয় এবং আশীবিষতুল্য ষ্পর্শকারী মহাবল ভৌপদী- 
পুত্রগণঘ্ার। পাঁগুবের! বুদ্ধ করিবার ইচ্ছা কবিয়াছেন ॥৪২1 

ষিনি বলে কৃষ্ণের তুল্য এবং ইন্জরিয়সংঘমে যুধিঠিবের সমান, সেই অভিমন্থুঘারা 
পাণডবেব৷ যুদ্ধে আপনাদিগকে আক্রমণ করিবাব ইচ্ছা করিয়াছেন ॥৪৩| 

মহাবশী ও মহাবখ বে শিশুপালনন্দন বৃষ্টকেতু বলে অতুলনীয় এবং দ্ধ হইলে 
যুদ্ধে ছুঃসহ॥ আর যিনি এক অক্ষৌহিণী সৈম্তে পরিবেষ্টিত হইয়া আসিয়া 
পাওবগণকে আশ্রয় করিয়াছেন, পাগুবের! চেদিরাজ সেই ধুষ্টকেতৃদ্বারা আপনাদের 
সহিত যুদ্ধ করিবাব ইচ্ছা করিয়াছেন ॥৪৪--৪৫1 



৫৬৪ মহাভারতে 

তথা চেদিপতে্রতা! শরভো ভরতর্ষভ 11, 
কবকর্ষেণ সহিতস্তাভ্যাং বস্তেহভ্যযুঞ্জত 18৭॥ 

জারাসন্ধিঃ সহদেবো৷ জরৎসেনশ্চ তাবুভৌ 
যুদ্ধেশপ্রতিরখো বব পাঁগ্তবার্থে ব্যবস্থিতৌ [৪৮] 
দ্রুপদশ্চ মহাতেজা বলেন মহতা বুতঃ। 

ত্যক্তাত্মা পাণ্ুবার্থায যোৎস্যমানো! ব্যবস্থিতঃ ৪৯॥ 
এতে চান্যে চ বহবঃ প্রাচ্যোদীচ্যা মহীক্ষিতঃ | 
শতশো৷ যানুপাশ্রিত্য ধর্মরাজো ব্)বস্থিতঃ ॥৫০॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহজ্ম্যাং সংহ্ভাষাং খৈয়াপিক্যামুদৃযোগপর্বধৰি 
যানসন্ধো। সপ্যয়বাক্যে পঞ্চাশতভযোহ্ধ্যাযঃ ॥০॥ 

ভাঁবতকৌমুঘী 
তথেতি। শরভো নাম বীরঃ | করবর্ধেণ তদাখ্যেন বীরেণ 1৪৭1 

জারেতি। জারাসত্ির্জরাসন্বপুত্র । অপ্রতিরখো নমকক্ষরঘিরহিতো| ৪৮1 
ভ্রপদ ইতি। ত্যক্তাত্মা। জীবনত্যাগেছপি সন্মতঃ 1৪৯1 
এত ইতি। মহীক্ষিতো বাজান আগতা৷ ইতি শেষঃ। ব্যবন্থিতো যুদ্ধীয 1৫০1 

ইতি" মহামহোপাধ্যায়-ভারভাচার্ধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচারধ্যবিরচিতাঁয়াং 
মহাভারতটাকাযাং ভীরতকৌমুদ্রীনযাখ্যাযামুদষোগপর্বণি যানসদ্ধো 

পঞ্চা“ভমোহধ্যায়ঃ 0০] 

ভারতভাবদীপঃ 
কিমদাঁবিতি £১--৮॥ যেন সহায়েন অল্মানালক্ষ্য অভ্যযুল্লত সন্ন্৷ অভূবম্॥| কুরবু 

সংসীদন্ত্যন্তাং সভায়াঁম্ ॥১০--১৫| বন্তে ঝঃ যুস্মান্ তে পাঁওবাঃ 1১৬--২১৪ সিদ্ধুরাদো 

জয়্রথঃ ।২২--২৭ বিজধেন অজ্জুনেন ৪২৮--৪৬৫ কর়কর্ষেণ করবর্ষসংভেনে ভ্রাতা 18৭-৫% 

ইতি শ্রীমহাভারতে উদ্যে'গপর্ধবণি নৈলকণ্ঠীযে ভারতভাবদীপে পধাশতমোহধ্যারঃ 1৫০ 

ইন্দ্র যেমন দেবগণেব আশ্রয়, সেইবপ যিনি পাঁগুবগণেব আশ্রয, সেই কৃষ্ণদারা 
পাগুবেবা আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিবাব ইচ্ছা! কবিয়াছেন ॥৪৬1 

ভবতশ্রেষ্ঠ ! করকর্ষের সহিত চেদিবাঁজের ভ্রাতা শরভ আসিয়াছেন ; পাণুবেব! 
তাহাদেব দ্বাব! আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ কবিবাঁব ইচ্ছা করিবাছেন ॥8৭1 

ক্রবাসন্ধেব পুত্র সহদেব ও ক্রযৎনেন $ ইহাবা ছুই জনই-যুদ্ধে অপ্রতিরথ ও 
নহাবীব$ ভীহাবাও পাগুবদের পক্ষে থাকিযা যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান 
করিতেছেন ॥8৮| 

নহাতেল দ্রপদবাজা! যুদ্ধ কবিবেন বলিয়া বিশাল দৈস্ে পরিবেহিত হইহ! 
প্রীণভ্যাগে উদ্ভত থাঁকিয! পাগুবদের ভঙ্য বহিয়াছেন 18৯] 

(৪৮)"*যুছছে প্রতিরথে বীরৌ-_ব বলা নি। 



একপক্াশতমোহ্ধ্যায়ঃ | 

0 

সৃতরাষ্ট্র উবাচ । 

সর্বব এতে মহোৎুসাহা। যে ত্ব্যা পবিকীন্তিতাঃ |. 
একতন্তেব তে সর্বেব সমেতা ভীম একতঃ ॥১॥ 
ভীমসেনাদ্ধি মে ভূয়ো। ভয়ং সঞ্জায়তে মহ । 

কুদ্ধাদমর্ষণাতাত ! ব্যা্রাদিব মহারুরোঃ ॥২। 
জাগন্রি রাত্রষঃ সর্ব দীর্ঘমুষ্ঞ নিশ্বসন্ । 
ভীতো বুকোদবাভাত ! সিংহাৎড পশুরিবাপরঃ ॥৩॥ 

ন হি তম্ত মহাবাহোঃ শক্রপ্রতিমতেজসঃ | 
সৈন্যেহস্মিন্ প্রতিপশ্যামি ষ এনং বিষহেদ্যুধি ॥8॥ 

ভাবতকৌমুদরী 
সর্ব ইতি। সমেতা মিলিতাঁঃ। এক এব ভীমস্তৈঃ সর্ব; সমান ইত্যর্থঃ 1১] ৃ 
ভীমেতি। অমর্ষণাৎ ক্ষমাশূন্ঠাৎ। মহারুবোবিশীলহবিণন্য|২1 এ 

- জাগন্মীতি। সর্বা৷ রাত্রযো যাবহর্তন্তে তাঁবজ্জাগন্দীত্যর্ঘঃ ॥৩| 
নেতি। হিযম্মাৎ। প্রতিপশ্ঠামি গ্রতিবীবমবলোকয়ামি 181 

এই রাজারা এবং অন্যও বহুতর পূর্ব্বদেশীষ ও উত্তরদেশীয় রাজারা শত শত 
সৈম্ত লইয়৷ আসিয়াছেন, ধীহাদিগকে অবলম্বন করিয়া ঘুধিষ্টিব যুদ্ধেব জন্য অবস্থান 
করিতেছেন” ॥৫০ 

কত 
দৃতরাষ্ট্র বলিলেন__“স্য় | তুমি যাহাদের নাম বলিলে, ভাহাবা সকলেই 

অত্যন্ত উৎসাহী বটেন; কিন্তু তীহাব৷ সম্মিলিত অবস্থায় সকলে দিতে আব 
ভীম একক একদিকে (উভয় পক্ষ সমান) ॥১ 

বদ! ব্যাত্র হইতে ম্বগেব যেমন ভয় হয়, তেমন আমারও জু অথচ 
ক্ষমাশূন্য ভীম হইতে গুকতর ভষ হয় ॥২॥ 
বৎস! জজের রা 

নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়! থাকি 1৩ 

কাব, ইন্দ্রের তুল্য তেজন্বী ও মহাঁবাহু সেই ভীমসেনের প্রতিপক্ষ আমার 



৫৬৬ মহাভারতে উদ্যোগ 

অমর্ষণশ্চ কৌন্তেয়ে! দৃ়বৈরশ্চ পাঁগুবঃ। 
অনর্্মহাসী সোন্মা দস্তি্ঘযকৃপ্রেক্ষী মহান্বনঃ ॥৫1 

মহাবেগে!। মহোত্সাহো। মহাবাহুর্মহাবলঃ। 

মন্দানাং মম পুত্রাণাং যুদ্ধেনান্তং করিষ্যতি ॥৬| 

উরুগ্রাহগৃহীতানাং গদাং বিভ্রদ্রুকোদরঃ। 
কুরূণাসষভে। যুদ্ধে দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥৭॥ (বিশেষকমূ) 

।  অ্টীশ্রিমায়সীং ঘোবাং গদাং কাঞ্চনভূষণায্। 
মনসাহং প্রপশ্ঠামি ব্রন্মদগ্ডমিবোগ্যতম্ ॥৮॥ 

যথা ম্বগাণাং যৃথেষু সিংহো। জাতবলশ্চরেগু। 
মামকেধু তথা ভীমো৷ বলেষু বিচরিষ্যাতি ॥৯| 

ভাবতকৌমুদী 
অমর্ধণ ইতি। নূর্দস্থ কৌতুকেঘপি ন হুদতীতি অনর্শহাসী, সোল্মাদঃ সর্বদৌদ্ধতথভাব, 

তিরধ্যকৃপ্রেক্ষী বন্রদর্শাী, মহাঁ্বনো বিশীলম্ববঃ। অন্তং নাঁশম্। উফণা মহতা। গ্রাহেণ নির্বদ্ধে 

বাজ্গ্রহণাগ্রহেণ গৃহীতানাং মম পুত্রাণামিতি সন্ধঃ ॥/--৭॥ 
অষ্টেতি। অক্টো! অশ্রগঃ কোণা হ্াস্তামঃ “কোণাস্ত স্্িঘঃ পাল্যশ্রিকোটযঃ” ইত্যমরঃ। 

আয়্সীং লৌহমন্ীম্। বরদ্ষদণ্ড, বিধাতুরদগুম্ 1৮1 
ভাবতভাবদীপঃ 

সর্ব ইতি 1১| মহারুরোঃ মহাম্বগন্ত ॥২--৪॥ অনর্শহাসী নর্দ বুথোপহাসঃ তদন্তো হাঁস! 

সত্যমেব কৃ! শত্রম্পহসতীত্যর্থঃ ]৫--৬। উর্ুগ্রীহঃ মহাঁনির্বদ্ধস্তেন গৃহীভানাং বণীকৃতানাম্ 

শিলা ৬ 

সৈন্যমধ্যে একটা লোককেও দেখিতে পাই না, যে লোক যুদ্ধে ভীমকে সহা কবিতে 
পাবে ॥৪। 

ভীমেব ক্ষমা নাই এবং শত্রতাও চিবকাল থাকে, মে কৌতুকেব সমধেও হাসে 
না, উদ্ধতম্বভাব, বক্রভাবে দৃষ্টিপাত করে, গন্তীবন্বব, মহাবেগশালী, মহোৎনাহী, 
মহাঁবাহু ও মহাঁবল % এদিকে আনার মূর্থ পুত্রগুলিও বহুতব আগ্রহগ্রস্ত £ সুতরাং 
সেই কুকশ্রেষ্ঠ কুস্তীনন্দন ভীম গদ! ধারণ কবিয়া দণ্ধাবী যমের স্থায় বুদ্ধে আমার 
পুত্রগণকে সংহার করিবে 1৫--৭॥ 

অগ্নকোণা, লৌহমযী ও ব্বর্ণভুবণা ভীমের ভবক্ষর গদাটাকে যেন উত্তোলিত 

ব্রহ্মবণ্ডের সভা আমি মনে ননে দেখিতেছি ॥৮| 
বলবান্ সিংহ যেমন মৃগযুথমধ্যে বিচরণ কবে, সেইরূপই ভীমসেন আসগার 

সৈম্তমধ্যে বিচবণ করিবে 1৯ 

(7. হ্াণ লগা 1 শাপয পি) 



পর্ববণি 

শি 

একপঞ্চাশভমোহধ্যায়ঃ ৷ ৫৬৭ 

সর্ধেষাং মম পুত্রাণাং স একঃ ক্ুুরবিক্রমঃ | 
ব্বাশী বিপ্রতীপশ্চ বাল্যেহপি রূভনঃ সদা ॥১০॥ 
উদ্বেপতে মে হৃদয়ং যে মে তুর্য্যোধনাদয়ঃ | 

বাল্যেৎপি তেন ষুধ্যন্তো বারণেনেব মন্দিতাঃ ॥১১॥ 
তস্য বীর্য্যেণ সংক্লিষা নিত্যমেব হৃতা ময। 
স এব হেতুর্ডেদস্ত ভীম ভীমপরাক্রমঃ ॥১২॥ 

গ্রসমানমনীকানি নরবারণবাজিনামৃ। 
পশ্ঠামীবাগ্রুতো ভীমং ক্রোধমুচ্ছিতমাহবে ॥৯৩॥ 
অস্ত্রে দ্রোণার্জুনসমং বায়ুবেগসমং জবে।' 

মহেশ্বরসমং ক্রোধে কৌ হন্তান্তীমমাহবে | 
সঞ্য়াচক্ষ। মে শূরং ভীমসেনমমর্ষণমূ্ ॥১৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
যথেতি। জাতবলো৷ যৌবনাগমাদুৎপনরশক্তিঃ। মাঁমকেষু মদীষেযু 1৯1 
অর্ববেষাঁমিতি। জুরবিক্রমে। নিষ্টুবশক্তিঃ। বহ্বাশী প্রচুরভোজী, বিপ্রতীপঃ অর্বেঘেব 

বিশেষেণ প্রতিকূলঃ। রভসঃ পবাত্রমণে বেগবান্ ॥১০॥ 
উদ্দিতি। উ্েপতে নিত্রাং কম্পতে । তেন ভীমেন সহ, বারণেন হস্তিনা ॥১১1 
তন্তেভি। ভেন্ত পরম্পরবৈবন্ত ॥১২। 
গ্রসেতি। অনীকানি দৈন্যানি। ক্রোধেন মৃচ্ছিতং জ্ঞানহীনম্ 1১৩] 
অন্ ইতি। জবে বেগে, বাধুবেগনমং বেগবত্াধৃতুল্যমিত্যর্থঃ। বট্পাদোহ্যং শ্লৌকঃ ॥১৪৫ 

বাল্যকালেও আমাব সকল পুত্রেব মধ্যে একমাত্র সেই ভীমসেনই নিষ্ঠুববিক্রম, 
বহাভৌজী, সকলেই প্রতিকূল এবং সর্ব্বদা, বেগবান্ ছিল ॥১০। 

স্মবণ করিলেই আমাব হ্বদয় কম্পিত হয়। কাব্৭, ছুর্য্যোধনপ্রভৃতি আমাব 
যে সকল পুত্র আছে, তাহাবা বাল্যকালেও ভীমেব সহিত যখন বুদ্ধ কবিত, তখন 

হস্তীব ন্যায় ভীম তাহাদিগকে নন্দিত কবিত ॥১১॥ 

আমার পুত্রেবা সর্ধবদীই ভীমের বলে কষ্ট ভোগ কবিত ; স্থৃতবাং সেই ভীন- 
পবাক্রম ভীমসেনই এই ভেদের কাবণ ॥১২॥ 

অতএব ভীন যুদ্ধকালে ক্রোধে জ্ঞানশৃন) হইযা৷ নর, হস্তাঁ 'ও অশ্বনৈহ্থ যেন গ্রান 
কবিতেছে, এই অবস্থাযই আমি ষেন ভাহাকে সন্মুখে দেখিতেছি 0১৩! 

অস্ত্রে ত্রোণ ও অঙ্জুনেৰ তুল্য, বেগে বাধুব সমান এবং ক্রোধে কতেব সৃশ 

মহাবীর ও ক্ষমাশৃন্ ভীদদেনকে যুদ্ধে কে বধ কবিতে পাঁনে? সগ্চব! তাহা ভুথি 
বল দেখি 1১৪1 

৮ 



৫৬৮ মহাভারতে | উদ্যোগ- 

অতিলাভন্ত মন্তোহহং যত্তেন বিপুঘাতিনা । 
তদৈব ন হতাঃ সর্বে পুত্রা৷ মম মনস্থিন! ॥১৫॥ 
যেন ভীমবলা যক্ষা রাক্ষস।শ্চ পুব৷ হতাঃ। 
কথং তস্য রনে বেগং মানুষঃ প্রসহ্ষ্যিতে ॥১৬] 
ন সজাতু বশে তস্থৌ মম বাল্যেহপি সয় !। 
কিং পুনর্মম হুষ্প,ত্রৈ; ক্রিষ্টঃ সপ্প্রতি পাগবঃ ॥৯৭। 
নিষ্টবো বোষণোইত্যর্থ, ভজ্যেতাপি ন সংনমেতু। 
তির্য্যকপ্রেক্ষী সংহতভ্রঃ কথং শাম্যেদ্বকোদরঃ 0১৮] 
শুরভ্ডথাহপ্রতিবলো৷ গৌরস্তাল ইবোমতঃ। 
প্রমাণতো। ভীমসেনঃ প্রাদেশেনাধিকোহর্জুনাৎ ॥১৯॥] 

জবেন বাজিনোহত্যেতি বলেনাত্যেতি কুগ্তরান্। 
অব্যক্তজল্পী মধ্বক্ষো! মধ্যমঃ পাগুবে! বলী ॥২০॥ 

ভাবতকৌমুদী 
অতীতি। তদৈব দ[তক্রীভাষাং দ্রৌপপ্থা নির্ধাতনসময় এব 1১৫ 
যেনেতি। ফক্ষবাক্ষলব্ধস্ত বনপর্ববণি ত্য 8১৬1 
নেতি। স ভীম জাতু কদীচিৎ্॥১৭॥ 
নিষ্ঠুর ইতি। সংহতে পবন্পবং মিলিতে ভ্রবৌ যন্ত সঃ 1১৮। 
শূর ইতি। তাঁলো বৃদ্ষঃ। প্রাদেশেন বিভ্তৃতা দুষ্ঠতর্জনীদেশেন ॥১০। 

শত্রহস্ত) ও মনম্বী ভীমসেন ষে সেই দৃ[তক্রীড়াব সময়েই আমাব সকল পুত্রকে 
বধ করে নাই, ইহাই আমি গুকতব লাভ মনে কবি ॥১৫॥ 

যে লোক পুর্বে মহাবল যক্ষগণ ও বাক্ষদগণকে বধ করিয়াছে, মানুষ যুদ্ধে 
ভাহাব বেগ কি কবিয়া সহা কবিবে ? ১৬ 

সঞ্জয়! ভীমসেন বাল্যকালেও কোন সময়েই আমার বশে ছিল না; তার 

পর,আমাব ছুষ্ট পুত্রের! নানাভাবে কষ্ট দিয়াছে? সুতরাং এখন আমার বশে থাকিবে 
কি প্রকাবে 11১৭ 

নিষ্ঠুর ও অত্যন্ত ক্রোধী ভীম ভগ্ন হইবে, তথাপি নত হইবে না; দুুভবাং 
বক্রদর্শা ও যুক্তভ্রশালী ভীম কি করিধা শান্ত হইবে ? ১৮] 

বীব, অপ্রভিবল, গৌববর্ণ এবং তালবৃক্ষের স্তায় উন্নত ভীনসেন প্রনাণে অর্জুন 
অপেক্গাও একপ্রাদেশ অধিক 0১৯৪ 

তিসিউি তির রিট টিটিটি রিনি 

(১৯)""'প্রনহ্য্াতি-বা বলানি। 



পর্ববণি খএকপঞ্চাশত্তমৌহধ্যায়ঃ। ৫৬৯ 

ইতি বাল্যে শ্রচ্তঃ পুর্ববং ময়া ব্যাসমুখাৎ পুরা । 
রূপতো 'বীর্য্যতশ্চৈব যাথাতথ্যেন পাণ্ুবঃ ॥২৯॥ 
আয়সেন স দণ্ডেন রুথান্ নাগান্ নবান্ হয়ান্। 

হনিষ্যাতি বণে তু্ধো বৌদ্রঃ ক্রুবপরাক্রমঃ ॥২২॥ 
অমর্ধী নিত্যসংবন্ধো ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ | 
ময়া তাত! প্রতীপানি কুর্ব্ধন্ পুরধবং বিমানিতঃ ॥২৩] 
নিক্ষর্ণামায়সীং সুলাং সুপার্খ্াং কাঞ্চনীং গদামু। 
শত্বীং শতনিহ্দাং কথং শক্ষ্যন্তি মে সৃতাঃ ॥২৪॥ 

ভাব্তকৌুদ্রী 
জবেনেতি। অত্যেতি অতিক্রীমতি। মধু ইব পিঙ্গলে অঙ্গিণী যশ্ত সঃ॥২০॥ 

অথ ত্বমন্বত্বাতীমসেনং ন দৃষ্টবান্, তথকথং তদ্রপং বরণযসীত্যাহ--ইতীতি। পুবা প্রাতিকুল- 
ভূতঃ, «পুর ভবিত্যদাসন্নে চিবাতীতগ্রতীপষোঃ” ইতি হেমচন্্রঃ 1২১। 

আয়সেনেতি। আয়সেন লৌহমবেন। নাঁগান্ হস্তিনঃ, হয়ান্ অশ্বান্॥২২ 
অমর্ধীতি। অমর্ধা অসহিষ্ণু, নিত্যনংরব্ধঃ সদ ক্রোধী। প্রতীপানি নির্ব্বাসনাদীনি প্রতি- 

কূলকর্মাণি। বিমানিতো নির্াতিতঃ ॥২৩। 

নিধর্নামিতি। নিধধর্ণাং সমাব্যবাম। কাঁধচনীং হ্র্ণখচিতাম্। শত যুগপদ্বছনাশিনীম্ঃ 
শতনিহ্ণদাং গুরুতবশবাঁম্ 7২৪॥ 

০৩০ ০০০ পপ পা ও 

ভাবতভাবদীপ: 

1৯1 রভসঃ বেগবান্ ॥১০---১৮া সংহতে ক্রোধেন গ্রথিতে ক্রবে যন্য সংহতভ্রঃ 1১৯--২৯॥ 

ইতীতি। পুরা! পুবাণং নিকটেহতিদূচমিতি বার্থঃ। "পুরা পুরাঁণেহতিদ্্টে* ইতি সেদিনী 
“পুরা ভাঁবিপুরাণযৌঃ। শ্রবন্ধে নিকটেহতীতে” ইতি বিশ্বলোচনঃ ॥২১--২৩ নিধধর্ণাম্ 

অস্পষ্টভাষী, মধুঝ স্যাষ পিঙ্গলনয়ন ও বলবান্ ভীমসেন বেগে অশ্বগণবেও 
অতিক্রম কৰে এবং বলে হস্তীদিগকেও পরাভূত কবিবা থাকে ॥২০॥ 

আমি পূর্বে্ব বেদব্যাসের সুখে বথীষথভাবে উহা'ব বাল্যকালে এইবপ প্রতিকূল 
আকৃতি ও বলেব কথা শুনিরাছি ॥২১॥ 

জুদ্ধ, বৌন্রমূত্তি ও নিষ্ঠুববিক্রমশালী ভীম যুদ্ধে লৌহদগুদাবা হস্তী, অশ্ব, রথ 
ও পদা'তি সংহাৰ কবিবে ২২ 

বংদ সঞ্জয়! আমি পুর্বে অনেক প্রতিকূল কার্য কৰিহ। অসহিধুঃ স্বরণ, 
ক্রোধী 'ও যোদশ্রেষ্ঠ ভীমকে নির্ধান্তিত কবিযাছি ॥২২] 

আনাব পুত্রেবা সমান; স্ছুল, সুপার্থ, ন্র্ণথচিত, বহুনীশক, গুনভর পব্দকারা ও 

লৌহময় ভীমেব গদা কি কবিযা! সহা করিবে 11২ 
উন্যোগ-৭২ 0৪) 

চে 



৫৭০ মহাভারতে উদ্যোগ- 

অপারমপ্রবাগাঁধং সগুদ্রং শরবেধনমৃ। 
ভীমসেনময়ং ছুর্গং তাত ! মন্দাস্তিতীর্যবঃ |২৫| 
ক্রোশতে৷ মে ন শুরন্তি বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ | 
বিষমং নাববুধ্যন্তে প্রপাতং মধুদশিনঃ ॥২৬| 
সংযুগে মে সমেহ্যত্তি নররূপেণ মৃত্যুনা। 

নিষতং চোদিতা ধাত্রা! সিংহেনেব মহামুগাঃ ॥২৭॥ 
শৈক্যাংুতাত ! চতুক্িক্কং ষড়শ্রিমমিতৌজসমূ। 
প্রহিতাং ছুঃখসংস্পর্শাং কথং শক্্যন্তি মে সৃতাঃ ॥২৮। 

আর | শা শি ক ৩৩৩ আপ আত 

অপাবমিতি। অপ্রৰ উডভুপরহিতশ্চানাবগাধশ্চেতি তম্, শরৈর্বাণৈভূণবিশেষৈশ্চ বেধনং 
_ ভাডনং য্যাভম্। মন্দা মৃঢা মধ্পুত্রাঃ 1২৫1 

ক্রোশত ইতি। ক্রোশত উচ্চৈর্দতোহপি। বালা মূর্খ! অপি মৎপুজাঃ। প্রপাতমুচ্চদেশং 
পভনধচ, মধুদরশিনঃ ক্ষৌন্রপ্রেক্ষিণো রাজ্যলোভিনশ্চ। মধুজিহীর্যবো যথা বিষমং গিরিপ্রপাঁতং 
নাববুধ্যন্তে, তথ! রাজ্যলিপবো মৎপুত্রা আত্মপতনং ন সম্তাব্যস্তীতি ভাবঃ 7২৬। 

সংযুগ ইতি। সংযুগে যুদ্ধে, সমেম্স্কি মিলিতা! ভবিষ্বত্তি 1২৭1 
শৈক্যামিতি । শৈক্যাং শিক্য্থাপনযোগযাম্চ চতুফিছুং চতুহন্তপরিমিতামূ, পকিছুর্তে 

বিতন্তো চ* ইত্যমবঃ | যডশ্রিং টকোণামূ। গণদান্তবষেতদিতি ন পূর্কোক্তা অইকোণয়া গদযা 
সহ বিরোধঃ| প্রহিতাং ভীমেন ক্ষিপ্তাস্ $২৮। 

বৎস সঞ্চয়! ভীম একটা! ছুর্গগ অগাধ সমুদ্র ; তাহার পাব নাই এবং তাহাতে 
ভেলা নাই, অথচ শবের তাড়ন আছে ; কিন্ত আমার মূর্খ পুত্রেরা সেই সমুদ্রই 
উত্বীর্ণ হইবাব ইচ্ছা করিতেছে 1২৫1 

আমি উচ্চন্বরে চীৎকাব করিলেও, মূর্খ অথচ পণ্ডিতাভিমানী পুত্রের! তাহা 
শ্রবণ কবে না এবং মধুই দেখে ; কিন্তু পতনের আশঙ্কা! করে না ২৬ 

মহামুগ যেমন সিংহেব সহিত মিলিত হয়, সেইবপ ঘাহারা যুদ্ধে সেই মানুষ 
বগী বমের সহিত মিলিত হইবে, তাহাবা নিশ্চয়ই বিধাতৃকর্তৃকই পবলোকে প্রেরিত 

হইবে ॥২৭ 
বম সঞ্জঘ! শিক্যস্থাপনযোগ্যা, চতূরহস্তপরিনিতা, বটকোণা, অনিতগ্েজা 

ও ছুঃখজনিকা গদা ভীমকর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইলে, আগা পুত্রেরা তাহা কি করিয়া সঙ্গ 

করিবে 1২৮॥ 
পপ আলী 

(২৬).-বিষমৎ নহি মহক্েল! বলানি। (৫২৭) লংঘুগে যে গমিস্তি-বা বযাশি। 
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গদাং ভ্রাময়ত্তস্ত ভিন্দতো হৃত্তিমন্তকমূ। 
সৃ্কণী লেলিহানস্ত বাম্পমুণহ্জতো মুহঃ ॥২৯॥ 

উদ্দিশ্য নাগান্ পততঃ কুর্বধতো! ভৈরবান্ ববান্। 
প্রতীপং পততো মন্তান্ কুগুরান্ প্রতি গঞ্জরতঃ ॥৩০। 

বিগাহ বথমার্গেষু ববানুদ্দিশ্য নি্তঃ 

অগ্নেঃ গ্রস্বলিতস্তেব অপি মুচ্যেত মে প্রজা ॥৩১॥ (বিশেষকম্) 

বাঁধীং কুর্বধন্ মহাবাহুদ্রাবয়ন্ মম বাহিনীম্। 
নৃত্যন্নিব গদাপাণিষুগান্তং দর্শয়িস্তি 1৩২ 
প্রভিন্ন ইব মাতন্নঃ প্রতঞ্জন্ পুষ্পিতান্ ভ্রুমান্। 
প্রবেক্গ্যতি রণে সেনাং পুত্রাণাং মে বুকোদরঃ ॥৩৩॥ 

টি 

গদামিতি। লেলিহানস্থ। রসনয] পুনঃ পুনঃ স্পৃশতঃ । পততো৷ ধাঁব্তঃ | প্রতীপং গ্রতিহ্লম্। 

পতত আঁগচ্ছতঃ। বরান্ শ্রেষ্ঠান্ বীরান্। অপিঃ প্রশ্নে, মুচ্যেত নিক্কতিং লতেত, প্রজা! 
পুত্রগণঃ 1২৯--৩১৫ 

বীথীমিতি। বীরথীম্ আজুনঃ পন্থানম্ ৩২৪ 
প্রেতি। প্রভিন্নো! মদন্নাবী 1৩৩1 

ভাবতভাবদীপঃ 
অবক্রাং তিথ্যগভাবহীনাম, শতনিহ্ণদাং মহাঁশববতীন্ £২৪--২৭॥ শৈক্যাং শিক্যস্থাম, 
অধঃপতনেন ভূমিবিদাবণশহ্বয়া৷ শিক্যে স্থাপিতাঁম্ ॥২৮--৩১ বীঘীং বুথমার্গম্ ঃ৩২--৩৪॥ 

ভীম যখন ক্রোধাস্রু বিসজ্দ্বন ও বাঁর বার ও্টপ্রাস্ত লেহন কবতঃ গদা ঘৃণিত 
কবিঝ! হস্তিমস্তক চূর্ণ করিবে, মন্ত হস্তিগণ গর্জন করতঃ সম্মুখে আনিতে লাগিলে 

ভীষণ সিংহনাদ করিয়া সেগুলির প্রতি ধাবিত হইবে এবং বথনমূহমধ্যে প্রবেশ 
করিয় প্রধান প্রধান বীরকে সংহার করিতে থাকিবে, তখন প্রজ্ঘলিত অগ্মিতুল্য সেই 
ভীমেব হস্ত হইতে আমাব পুত্রেব! কি মুক্তি পাইবে ? ॥২৯--৩১॥ 

মহাবাহু ও গদাধারী ভীমসেন নৃত্য করতই যেন আমাৰ সৈম্তদিগকে মথিত 
করিতে করিতে পথ করিয়! করিয়! প্রলয়কালেব অবস্থাই দর্শন করাইবে 1৩২1 

পুষ্পিতবৃক্ষতঙ্গকাবী মদআ্রাবী হস্তীর ন্যায় ভীমনেন যুদ্ধে আমার পুত্রগণের 
সৈম্তমধ্যে প্রবেশ করিবে ॥৩৩ 

(২৯)""হস্তিমস্তকান্--বা বর! নি। 



৫৯২ মহাভারতে উদৃযোগ- 

কুর্বন্ রথান্ বিপুরুষান্ বিদারথিহ্য়ধ্বজান্। 
আরুজন্ পুরুষব্যান্ে! রখিনঃ সাদিনভ্তথা ॥৩৪॥ 
গঙ্গাবেগ ইবানৃপাংস্তীরজান্ বিবিধান্ ভ্রমান্। 
প্রভচ্ষ্যতি ংণে সেনাং পুত্রাণাং মম সঞ্জয !॥৩১।॥ (যুগ্রকম্) 
দিশং নূনং গমিস্তত্তি ভীমদেন্ভয়ার্দিতাঃ | 
মম পুত্রাশ্চ ভূত্যাশ্চ রাজানশ্চৈব সঞ্জয় | 1৩৬| 
যেন রাজা! মহাবীর্ধ্যঃ প্রবিশ্ঠান্তঃপুবং পুরা । 
বাহৃদেবসহায়েন জবাসন্ধো নিপাতিতঃ ॥৩৭॥ 
কুৎসেয়ং পৃথিবী দেবী জবাসন্ধেন ধীমতা।....  - 
মাগধেন্দরেণ বলিনা বশে কৃত্বা প্রতাপিতা! ॥5৮] 

ভীম্মগ্রতাপাৎ কুরবে! নয়েনান্ষকরুষ্যঃ | 
যন্ন তস্য বশে জগ কেবলং দৈবমেব তত ॥৩৯॥ 

৬৬৬৮ 
হি ও! কিন শর সা পািজ পা পিপি পচ ও 

ভাবতকৌসুদী 

কুর্বহিতি। আঁকজন্ নাশয়ন্। অনুপান্ জলপ্রাষদেশস্থান্ ॥৩৪--৩৫ 

দিশমিতি। দিশং গমিত্তপ্তি পঙগাধিত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥৩৬| 

যেনেতি। যেন ভীমদেনেন। অত্র বাহদেবপদমঞ্ছুনস্তাপুাুপলক্ষণম্ ৪৩৭ 

কৎন্সেতি। মাগধেজ্রেণ মগধদেশাধিপতিনা ৩০৫ 

ভীক্েতি। নধেন নীতিকৌশলেন। তন্ত জরাসন্বন্ত 1৩৪/ 

সপ্তয়! ভীমসেন রথগুলিকে আরোহী, সারথি, অশ্ব ও ধ্বজশূন্য করিষা রথী 

ও সাদীদিগকে নংহাব কবিতে থাকিয়া গঙ্গাব বেগ যেমন জলমসন্নিহিত তীরজাত 

নানাবিধ বৃক্ষ ভগ্র কবে, সেইবপ যুদ্ধে আমাৰ পুত্রগণের সেম্ত ভগ্ন 
কবিবে ॥৩৪--৩৫॥ 

সঞ্জয়! আমাৰ পুত্রেবা, ভৃত্যেবা ও রাজীব! ভীমেৰ ভষে আকুল হইযা নিশ্চয়ই 
পলায়ন কবিবে ॥৩৬। 

যে ভীম পূর্বে কৃষ্ণ ও অঙ্জুনকে সহায় লইয! অস্তঃপুবে প্রবেশ করিযা মহাবীব 

রাজা জরাসন্ধকে নিপাতিত কবিয়াছে ॥৩৭ 

বুদ্ধিমান্ ও বলবান্ ম্গধরীজ জরান্ধ এই সমগ্র সি বশীভূত করিযা 
আপন প্রভাপেরাখিয়াছিলেন 1৩৮1 

তবে কৌববেরা ভীগ্মের প্রভাপে এবং মন্ধক ও রিতা নীতিকৌণলে , 

ভ্ররাসদ্ধের যে বশীভূত হন নাই, তাহা! কেবল দৈবেরই অগ্রগ্রহ 0৩1 

(৩৬) বধং নুনং গমিাত্ি--নি। 
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স গত্বা পাণুপুত্রেণ তবসা বান্ছুশালিনা। 
অনায়ুধেন বীবেগ নিহতঃ কিং ততোহধিকম্ ॥৪০॥ 

দীর্ঘকালসমাসত্তং বিষমাপ্রীবিষে! যথা । 
স মোক্ষ্যতি বণে তেজঃ পুত্রেষু মম সঞ্জয় ! 1৪১1 
মহেন্দ্র ইব বজ্রেণ দানবান্ দেবসত্তমত | 
ভীমসেনে! গদাপাণিঃ সৃদয়িষ্যতি মে হ্ৃতান্ ॥৪২॥ 
অবিষহামনাবার্ধ্যং ভীমবেগপবাক্রমমৃ। 

পশ্যামীবাতিতান্তরাক্ষমাপতস্তং বুকোদরম্ ॥৪৩| 

অগদস্তাপ্যধনুষো বিবথস্ বিবর্ধণঃ | 

বাহুভ্যাং যুধ্যমানস্ত কম্তিষ্ঠেদগ্রতঃ পুমান্ ॥৪8॥ 
ভীন্মে! ভ্রোণশ্চ বিপ্রোহষং কৃপঃ শাবদতস্তথা | 

জানন্ত্যেতে যখৈবাহং বীর্য্যজ্ঞস্তম্ত ধীমতঃ ॥8৫॥ 

ভাবতকৌমুদী 
সইতি। তরসা বলেন। অধিকং বীর্যব্ত্ধম্ ॥৪০| 

দীর্ঘেতি। দীর্ঘকালং সমাক্তম আত্মনি স্থিতম। তেজন্তেজোজাতং বোষম্ ॥৪১| 

মহেন্্ ইতি। হ্ুদযিত্তি মর্দিষিত্তাতি ॥৪২। 
অবিষহূমিতি। অনাবাধ্যম্ অবারণীয়ম্। আপতত্তমাগচ্ছন্তম্॥৪৩1 
অগদস্তেতি। অগাস্য গদারহিতম্যাপি বুকৌদবস্থয 188| 

ভী্ম ইতি। -শারদ্বতঃ শরদ্বতঃ পুত্রঃ। জানন্তি বীর্য্যম্ 18৫1 

মহাবাহু ও মহাবীর ভীমসেন নিবস্্র অবস্থায় যাইয়া কেবল বাহুবলেই সেই 
জরাসদ্ধকে বধ কবিয়াছে ; তাহা৷ অপেক্ষা আর অধিক বলেব পবিচয় কি হইতে 
পাবে ? 08০) 

সঞ্জয| সর্প যেমন বিষ উদ্গাঁৰ কবে, ভীমও তেমনই দীর্ঘকালসঞ্চিত ক্রোধ 
যুদ্ধে আমার পুত্রগণের উপরে উদ্গার কবিবে ॥৪১| 

দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র যেমন বজ্দ্ধাব। দানবগণকে মন্দিত কবিয়াছেন, ভীমও তেমন 
গদাদারা আমাৰ পুত্রগণকে মন্দিত কবিবে ॥৪২। 

অন্তেৰ অসহ্য ও অনিবাধ্য এবং ভয়ঙ্কর বেগ ও পবাক্রমশালী অতিবক্ত নয়ন 
ভীমসেনকে আমি যেন আসিতে দেখিতেছি ॥৪৩| 

গদা, ধনু, বথ ও বর্ম না থাক! অবস্থাতে কেবল বানুদ্ধাবা! যুদ্ধ কবিতে থাঁকিলেও 
ভীমেব সম্মুখে কোন্ পুকষ থাঁকিতে পাবে 11881 

(৪১) দীর্ঘকালসমাুক্রম_পি। (৪৩)-"তীব্রবেগপবাক্রমম্--বা ব রা নি। 



৫৭৪ মহাভারতে উদ্যোগ 

আধ্ধ্যত্রতস্ত জানন্তঃ সঙঈবাস্তং বিধিৎসবঃ। 
 সেনামুখেষু স্থাস্থন্তি মামকানাং নবর্ষভাঃ ॥8৬॥ 
বলীষঃ সর্ববতে। দিংং পুরুষন্ বিশেষতঃ | 
পশ্যন্নপি জয়ং তেষাং ন নিয়চ্ছামি যৎ সুতান্ ॥৪৭॥ 

তে পুবাণং মহ্ষাসা মার্স মৈন্দ্রং সমাস্থিতাঁঃ | 
ত্যন্ষ্যন্তি তুমুলে প্রাণান্ বক্ষত্তঃ পাঁথিবং যশঃ ॥৪৮। 
যখৈষাং মামকান্তাত! তখৈষাং পাগুবা অপি। 
পৌঁত্রা ভীঘ্মন্ত শিষ্যাশ্চ দ্রোণস্ত চ কৃপন্ত চ ৪৯] 
যদন্মদাশ্রয়ং কিঞ্িদ্দতূমিষ্ঞ্চ সঞ্জয 1 | 
তন্তাঁপচিতিমাধ্যত্বাড কর্তীরঃ স্থবিরান্তরয়ঃ ॥৫০। 

ভাব্তকৌমুদী ূ 
আধ্যেতি। আর্ধ্যবরতং সঙ্জননিযমম্। সঙ্গবান্তং যুদ্ধশেষম্ 1৪৬| 

বলীয ইতি। দিষ্ং দৈবম্। নিযচ্ছামি যুদ্ধালিবারযামি 18৭॥ 
তইতি। তে নরর্ষভাঃ। মার্গং পদ্ধতিম্। পাধিবং কষত্রিযসন্বদ্ধি 1৪৮1 

যখেতি। মামকা মৎপুত্রাঃ। হে ভাত! বৎস! সগ্যয়। ৪৯ 
যদ্দিতি। হে সগ্ধঘ। ব্যমেবাশ্রয়া য্ষিন তৎ, ইষ্টমভিলধিতং যৎ কিকিছ্ত্ত দৃত্তম 

ভাবতভাবদীপঃ 
অনৃপান্ স্বলদেশে স্থিতান্ 1৩:--৪৩। অগদশ্ত গদাহীনম্ত 1৪৪--৪৫] সঙ্গরে অন্তং দ্বন্তু , 

নাশম্, স্থাশ্তপ্তি ভীগ্মাদযঃ ॥৪৬--৪৭ এন্্রং মা্গং শ্বগমার্গম্ ॥৪৮--৪৮1 অপচিতিং নিষ্কৃতিম্ 

আমি যেমন বুদ্ধিমান্ ভীমের বলের বিষয় জানি, তেমন ভীগ্ম, এই ব্রাহ্মণ দ্রোণ 
এবং শবদ্বানের পুত্র কৃপও তাহাব বলেন বিষয় জানেন 18৫॥ 

আমাৰ পুত্রগণেৰ পক্ষবন্তা নবশ্রেষ্ঠেরা সজ্দ্রনের নিষম জানেন বলিযা৷ যুদ্ধশেষ 
করিবার ইচ্ছাঁয সৈন্যসন্মুখে থাকিবেন ॥৪৬| 

আঁমি পাগুবগণেব জয দেখিতে থাঁকিয়াও যখন পুত্রগণকে বারণ কবিতেছি 
না, তখন নিশ্চযই বলিতে হইবে যে, মানুবেব পক্ষে সর্ববাপেক্ষাই দৈব বিশেষ 
বলবান্ ॥3৭॥ 

সেই মহাঁধনুর্ধন নবশ্রেষ্ঠেবা ইন্দপ্রবন্তিত প্রাচীন নিষমে থাকিযা ক্ত্রিযেন ঘশ 
বাখিবাব ইচ্ছা তুমুলযুদ্ধে প্রাণত্যাগ কলিবেন 0৪৮1 

ংন সপ্রয়! আমাৰ পুত্ধেরা যেনন ভীগ্মের পৌত্র এবং দ্রোণ ও কুপের শিব 
তেমন পাগুবেবাও ভীগ্মেব পৌন্র এবং ড্রোণ 'ও বৃপের শিল্ঠু 18৯1 

পপ জপ আলি 

(৫০) যে হ্দাশ্রদন- ঝা বানি 
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আদদানস্ শত্তং হি ক্ষাত্রং ধর্মং পরীপগ্লতঃ। 
নিধনং ক্ষত্রিয়ন্তাঁজৌ। বরমেবাহুরুতমম্ ॥৫১॥ 
স বৈ শোচামি সর্ববান্ বৈ যে যুুৎসন্তি পাগুবৈঃ। 
বি্ুষ্টং বিদ্ুরেণাদৌ তদেতন্য়মাগতম্ 1৫২। 
ন তু মন্যে বিঘাতায় জ্ঞানং ছুঃখস্থ সপ্তীয় ! | 

ভবত্যতিবলং হোতজ জ্ঞানস্তাপুযুপঘাতকম্ ॥৫৩॥ 

ধষয়ো হপি নির্মুক্তাঃ পশ্যন্তো লোকসংগ্রহান্। 
স্থঘৈর্ভবস্তি স্ৃখিনম্তথা ছুঃখেন হুইখিতাঃ ॥৫৪॥ 
কিং পুনর্মোহমাসত্তস্তত্র তত্র সহত্রধা | - 
পুত্রেষু বাজ্যদারেষু পৌত্রেঘবপি চ বন্ধুযু ॥৫৫॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 

্রযঃ স্থবিবা ভীর্মজোণকৃপাঃ, আধ্যত্বাৎ, সজ্জনত্বাৎ ত্য দানস্ত, অপচিতিং নিক্যমূ, ক" [বঃ 

কবিত্যন্ত্েব, অন্ৎপক্ষে স্থিত্বৈব যোতন্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥৫০ 

আদদানশ্তেতি। পবীগ্তো বক্ষিতুমিচ্ছত:। আজৌ যুদ্ধে, বরমধিকম্ ৪৫১1 

সইতি। বিভুষ্টম্মউচৈরুক্তম্ত আদৌ দ্যুতক্রীড়াসময় এব |৫২। 
নেতি। দুঃখস্ঠ বিঘাতাষ সমর্থমিতি শেষঃ। এতৎ দুখেম্॥৫৩1 
উরে দৃষ্টান্তমাহ-_খষয ইতি। নির্ঘ,্। জ্ঞানেনৈব জীবনুকতাঃ 1৫8 
কিমিতি। আঁসক্তঃ প্রাপ্ত মাদৃশ ইতি শেষঃ। সহমধা মোহম্ 1৫৫॥ 

সপ্তয়! আমাদেব আশ্রয়ে রাখিয়া আমরা যে কিছু অভীষ্ট বস্তু দান কবিয়াছি, 

এই বৃদ্ধেবা তিন জন সঙ্জন বলিয়। নিশ্চয়ই তাহাব, প্রতিদান কবিবৈন ॥৫০॥ 
তা'ৰ পব পাণ্তিতেবা বলেন--ষিনি অস্ত্র ধারণ করিয়া ক্ষাত্রধর্ম রক্ষা কবিবার 

ইচ্ছা কবেন, সেই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধে মৃত্যুই অত্যুন্ম 1৫১ 
যাহাবা পাগুবদেব সহিত যুদ্ধ করিবাব ইচ্ছা করিতেছেন, আমি তাহাদের 

সকলেব জন্যই শৌক করি। কাঁবণ, বিছুব প্রথমেই উচ্চকণে যাহ! বলিয়াছিলেন, 
এই সেই ভষ উপস্থিত হইয়াছে ॥৫২॥ 

সময! আমি মনে কবি-_ জ্ঞান ছুঃখনাশে সমর্থ হয় না; বরং প্রবল ছুঃখই 
জ্ঞানকে নষ্ট করে ॥৫৩| 

দেখ-_লোককৃত্তান্তদর্শী জীবনুক্ত খধিরাও ন্থুখে সুখী এবং ছুঃখে দুখী 
হইয়। থাকেন ॥৫8॥ 

(৫১)-"পক্ষত্ধর্শম- বাব বানি। 



৫৭৬ মহাভারতে উদ্যোগ- 

সংশয়ে তু মহত্যন্মিন্ কিং নু মে ক্ষমমুতূমমূ | 
| বিনাশং হেব পশ্যামি কুরণামনুচিন্তয়ন ॥৬॥ 

| দ্যুতপ্রমুখমাভাতি কুরূণাং ব্যমনং মহৎ | 
মন্দেনৈশরর্য্যকামেণ লোভাশু পাঁপমিদং কৃতম্ ॥৫৭। 
মন্তে পর্য্যায়ধর্মমোহ্যং কালস্তাত্যন্তগামিনঃ | 
চক্রে প্রধিরিবাসক্তো নাস্ত শক্যং পলায়িতুম্ ॥৫৮॥ 
কিং নু কুর্য্যাং কথ কুর্ধ্যাং ক নু গচ্ছামি সপ্তয় !| 

এতে নশ্যান্তি কুববে মন্দাঃ কালবশং গতাঃ ॥৫৯| 

মংশয ইতি। সংশয়ে লোকক্ষযসন্দেহে। ক্ষমমুচিতম্ 1৫৬1 

দুতেতি। ব্যসনং -বিপৎ বিপদঃ কারণমিত্যর্চ)। মন্দেন ছূর্যেযাধংনেন। কাঁমেপেতি 
«নিত্যম্কম্বরকবর্গবত্যুত্তরপদস্থ” ইতি পত্বম্ 1৫৭ 

মন্ত ইতি। পর্ব্যাযধর্ণ; ত্রমপ্রাপ্তনিযমঃ | প্রধির্নেমিঃ। শক্যং মযা 1৫৮1 
কিমিতি। কথং কেন প্রকারেণ, কুর্য্যাং প্রতীকাবমিতি শেষঃ 1৫81 

ভাব্তভাবদীপঃ 
॥৫০__৫১| বিভুষ্টম্ উচ্চৈকক্ম্ 1৫২1 এতৎ ভাবি ছুখেম্ অতিবলং জানেন অনিবা্্যম্।৫৩1 
নির্ম,ক্ত1! জীবনুক্তাঃ 1৫৪--৫৫| ক্ষমং শক্যম্ঃ উত্তবম্ উত্তবকার্ধ্যং প্রতীকাবঃ 1৫৬--৫ ৭ 
পর্ধ্যাষধর্শঃ বিপরীত, প্রধিনে মিঃ, অন্ত কাঁলবশস্ত তৃতীয়ার্থে যী ॥৫৮--৬১1 

ইতি শ্রীমহাভাবতে উদ্যোগপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একপঞ্চীশত্তমোহ্ধাধঃ 1৫১ 

তাহাতে পুত্র, কলব্র, পৌত্র, বন্ধু ও বাজ্যপ্রভৃতি সেই সেই বিষষে নহত্র 

প্রকাবে মোহপ্রাপ্ত আমাৰ মত লোৌকেব পক্ষে আব কি বক্তব্য আছে ?1৫৫॥ 

এই গুকতব সন্বিগ্ধ বিষয়ে আমার বিশেষভাবে কি কৰা উচিত। আমি কিন্ত 

চিন্তা কৰিযা কৌরবগণেব ধ্বংসই দেখিতেছি ॥৫৬. 
আমার ধাবণা হইযাছে যে, সেই দৃতক্রীড়াপ্রভূতিই কৌববগণের এই খুকতর 

বিপদেব কারণ হইযাঁছে এবং এষ্ব্য্যকামী মূর্থ-ছুর্ধোধনই লোভবশতঃ এই পাপকাধা 

কবিষাছে ॥৫৭ 

আমি মনে কবি-_অপ্রতিহতগভিণীল কালেরই ইহা ক্রসপ্রাপ্ত নিষম। এই 
কালের চক্রে নেমির (চক্রপ্রান্তভাগেব্) ন্াষ আমি সংলগ্ন নহিযাঁছি ? সুতরাং আগার 

পলাইবার শক্তি নাই ॥৫৮॥ 
সপ্রয! আনি কোথান যাই, কি কবি, কি প্রকাবেই বা প্রতীকাব করি। এই 

মূর্খ কৌরবেবা কাঁলের বশীভূত হইয়া বিনাশের পথে চলিযাছে ৪৫৯ 

(৫৬ “'ঘনমুতবন্নবাব রানি । 1 
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অবশোহ্হং তদা তাঁত! পুন্রাণাং নিহতে শতে। 
শ্রোম্তামি নিনদং স্ত্রীণাং কথং মাং মরণং স্পৃশে 1৬০ 

যথা নিদাঘে ছ্বলনঃ সমিদ্ধে! দহেৎ কক্ষং বায়ুনা চোগ্মানঃ | 

গদাহস্তঃ পাণুবে! বৈ তখৈব হস্ত! মদীয়ান্ সহিতোহ্জুনেন ৬১1 
ইতি শ্্রীমহাভারতে শতপাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্ববণি 

৪ যানসন্ধো ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে একপঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ 
8 

রী দ্বিপঞ্চাশতৃমোহ্ধ্যায়ঃ ৷ 
8৯৪ 

ধৃতরাষ্ট্রী উবাচ। 
য্ত বৈ নানৃতা বাঃ কদাচিদনুগুশ্রুম। 
ভ্িলোক্যমপি তত স্যাদ্যোদ্া যস্ত ধনগয়ঃ ॥১। 

মা ভারতাকৌমুদী ৃ 
অবশ ইতি। অবশঃ পরাধীনঃ। নিনদং বোঁদনধবনিম। মবণং কর্তৃ1৬০।- 

যথেতি।  নিদাঘে গ্রীন্মকালে, জলনে! বহিঃ, সমিদ্ধঃ প্রজ্বলিতঃ। কক্ষং শুষবতৃণশ্রেণিমূ। 
পাগুবো ভীমসেনঃ, হস্ত হনিয্যতি, মদীযাঁন্ পুত্রাদীন্॥৬১। 
ইতি মহামহোঁপাধ্যা-ভাঁবতাঁচারধ্য-মহাকবি-পন্ভূষণ-শ্রীহবিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভ্টাচা্যবিবচিতায়াং 

মহাভাবতটাকাধাং ভাবতকৌমুদ্দীসমাখ্যাধামুদ্ঘোগপর্বণি যানসদ্ধাবেক- 
পধাশত্ুমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০| 

যন্তেতি। নানুতো মিথ্যা । তত্ত যুবিষিবন্ত 8১1 

বৎস সপ্তয়! আমাৰ একশত পুত্র নিহত হইলে পর আমি পবাধীন হইয়া 
কেবলই অবলগিণের বৌদনধ্বনি শ্রবণ করিব। হা! কি প্রকারে আমাৰ 
মৃত্যু হইতে পাবে 11৬০॥ , 

হায়! গ্রীষ্মকালে প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন বাধুপ্রেবিত হইয়া শুক্ষতৃণশ্রেণি 
দ্ধ কবে, সেইবপই গদাধাবী ভীমসেন অর্জনে সহিত মিলিত হইয়৷ আমার 
পুত্রগণকে সংহার করিবে” ॥৬১। | 

মি 

ধৃ্তরাষট্র বলিলেন-_“আমরা কখনও শাহাব মিথ্যা বাক্য শুনি নাই এবং 
বাহাৰ পক্ষে থাকিয়া অর্জুন যুদ্ধ করিবেন, সে যুধিঠিবের ত্রিতুবনের রাজতবও 
হইতে পাবে ॥১ 

উদ্যোগ-৭৩ (১৪) 



৫৭৮ মহাভাবতে | উদ্যো গ 

তন্যৈব চ ন পশ্যামি যুধি গীন্তীবধন্গনঃ | 
অনিশং চিন্তয়ানোহপি যঃ প্রতীযান্দ্রথেন তম্ ॥২। 
অন্ততঃ কিনালীকান্ মার্গণান্ হৃদঘচ্ছিদঃ। 
প্রত্যেত! ন সমঃ কশ্চিদ্যুধি গাশডীবধন্বনঃ ॥৩| 
্রোণকণোঁ প্রতীয়াতাং ষদি বীরে৷ নররধভৌ | 
কৃতান্ত্রৌ বলিনাং শ্রেহঠৌ-সমরেঘপরাজিতো ॥8॥ 
মহান্ স্তাৎ সংশয়ো লোকে ন ত্বস্তি বিজযো মম। 
সবণী কর্ণঃ প্রমাদী চ আচার্য্যঃ স্থবিবে গুরুঃ 1৫1 
সমর্থে৷ বলবান্ পার্থ দৃঢ়ধন্থা জিতব্রমঃ। 
ভবেৎ স্ুৃতুমুলং যুদ্ধং সর্ববশোহপ্যপরাজয়ঃ ॥৬॥ 

৬ শ আজ আআ পেগ ও এর 
পি 

ভাবতকৌমুদী 
তন্তেতি। যে রথেন যুধি তন্যৈব গাঁণীবধন্বনঃ প্রতীয়াৎ প্রতিপক্ষতাঁং ব্রজেৎ অনিশং 

চিন্তয়ানশ্চিন্য়মানোহপ্যহং তং ন পশ্তামি 1২ 

অন্তত ইতি। অন্ততঃ ক্ষিপত:। মার্ণান্ বাণান্। প্রত্যেতা প্রতিগন্তা 1 
ত্রোণেতি। যদীতি স্ভাবনাযাম্, ভ্রোণকর্ণযোঃ গ্রতিগমনং স্ভাবযামীত্যর্থঃ 18 
মহানিতি। লোকে অন্জনম্য জযপরাজযযোর্নহান্ সংশয়ঃ শ্যাৎ, কিন্ত মম বিজয়ো নান্তীতি 

নিশ্ঘ ইত্যর্থট। যেন হি কর্ণ» স্বণী দযালুঃ প্রমাঁদী অনবধানশ্চ। আচার্যো ভ্রোণত্ত একতঃ 

স্থবিরঃ, দ্বিতীঘতশ্চাঙ্ছুনন্ত গুরু; 1৫1 
সমর্থ ইতি। সমর্থ: শক্তিমান্। সর্বশোহিপি সর্বগৈবার্জুনস্ত অপরাজয়ঃ 1৬ 

ভাবতভাবদীপঃ 

যস্তেতি। ধনগ্রষঃ যন্ত যোছ্েতি তচ্ছন্বাধ্যাহারেণ পূরণীযম্1১1 তন্য তং প্রতিযোদারং 
ন পশ্ামি য এনং প্রতীবাদিত্যধ্যাবত্য যোজ্যম্ ॥২_-৪8 স্বণী বপাবান্ ভীমাদিবু গ্রমাদদী 

যিনি রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে সেই অর্ছুনেবই প্রতিপক্ষে গমন কবিবেন, 
আমি সর্বদা চিন্তা কবিয়াও সেবপ বীব দেখিতে পাই না ॥২॥ 

যিনি মর্দচ্ছেদী কর্ণা ও নালীক বাণ নিক্ষেপ কবিরা৷ থাকেন, সেই অর্জুনের 
সমকক্ষ হইয়া কোন লোকই যুদ্ধে তাহাব সম্মুখে যাইতে পাবিবে না 1৩ 

তবে আমি মনে কবি-_অন্্রে সুশিক্ষিত, বলিত্রেষ্ঠ, যুদ্ধে অপবাজিত ও নান্ুঘ- 

প্রধান বীব দ্রোণ ও কর্ণ অর্জুনের সম্মুখে যাইতে পাবেন 18॥ 

তবে তাহাতে অন্তের জয-পবাকষে গুরুতর সন্দেহ হইবে , কিন্ত আমাৰ হর 

হইবে না বলিয়াই ধাবা! জন্সিবে। কারণ, কর্ণ দঘালু এবং অনাবধান £ 'শার ভ্রোণ 

একে বুদ্ধ, তাহাতে আবাব অর্জনের গুক [হা 



পর্ববণি দ্বিপঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৫৭৯, 

সর্বের হাম্্রবিদঃ শৃরাঃ সর্ধ্বে গ্রাণ্তা মহদ্যশঃ| 
অপি সর্ববাম নৈশবয্যং ত্যজেযুরম পুনর্জয়ম্ ॥৭॥ 
বধে নূনং ভকেচ্ছান্তিস্তয়োর্বা ফাল্গুনস্ত চ। 
ন তু হস্তার্জনস্তান্তি জেতা! বাস্থা ন বিদ্যতে | _ 

মন্যুন্তম্ত কথং শাম্যেম্নন্দান্ প্রতি ঘ উদ্থিতঃ ॥৮॥ 

অন্যেহপ্যস্ত্রাণি জানস্তি জীয়ন্তে চ জয়স্তি চ। 
একান্তবিজয়াস্তবেব শরীয়তে ফাল্গুনস্য হ ॥৯| 

্রয়ন্তিংশৎ সমাহুয় খাগ্ডবেহগ্রিমতর্পয়্ | « / 
জিগীয় চ সুরান্ সর্ববান্ নাস্তয বিদ্মঃ পরাজয়ম্ ॥১০॥ 

ভাব্তকৌমুদী 
সর্ব ইতি। সর্ব পাওবাঃ। মহৎ যশঃ প্রাঞ্চ। রাজন্যয়ে ছিথিজয়কালে 1৭] 

বধ ইতি। তয়োন্রেণবর্ণয়োঃ। ভ্রোণকর্ণযোর্বধে অন্মধপবাজযাচ্ছাস্তিঃ, ফাল্তনস্ত বধে তু 
পাঁগুবপরাজযাচ্ছান্তিরিত্যাশয়ঃ | মন্ধ্যঃ ক্রোধঃ। যট্্পাদোহয়ং ল্লৌকঃ1৮1 

অন্ত ইতি। একাস্তবিজয়ঃ সর্ব্বন্রৈব জয়লাভঃ 1৯ 
একাস্তবিজয়ে প্রধানোদাহবণমাহ-ভ্রয় ইতি। তরয়ন্তিংশদিতি ব্ভিজিলোপ আর্য; । 

ছাদশাধিত্যা, একাদশ কুত্তা, অক্টো বসব: ধাতা, ইন্্শ্চেতি ত্রযস্ধিংণতং স্থ্রান্ খাঁগুবে 
ভারতভাবদীপঃ 

অস্তে বি্ভাং ন শ্মবি্ততীতি ভাব; ॥৫॥ অপরাজযন্তেযামিতি শেষঃ 1৬--৭| তয়োঃ কর্ণ- 

প্রোণয়োর্বধে অন্মদীয়ানাং শাস্তি; ফান্তনন্। বধে তু পরেষামিত্যর্থঃ 7৮--৮| ভ্রষজিংশৎ সমাঃ 

আব অর্জুন বলবান্, দৃঢ়ধন্বা ও পরিশ্রমশূহ্য ; সুতরাং তিনি দীর্ঘকাল যুদ্ধ 
করিতে সমর্থও হইবেন, যুদ্ধ অতিতুমুল হইবে, তাহাতে অর্জুনের, সর্ববপ্রকারে 
জয়ও হইবে ॥৬৷ 

পাগুবেরা সকলেই অস্ত্রজ্ঞ ও বীব এবং তাহারা সকলেই মহাষশ চারি 
করিযাছেন; সুতরাং তীহাবা সকল দেববাজাও ত্যাগ কবিতে পারেন; কিন্ত 
জয় ত্যাগ কবিতে পারেন না ॥গ॥ 

ভ্রোণ ও কর্ণের কিংবা অর্জুনের বধ হইলে নিশ্চয়ই এই বিবাদেব নিবৃত্তি 
হইতে পাবে; কিন্তু অর্জুনের হস্তা কেহ নাই, কিংবা! বিজেতাও নাই। তাঁ'র 
পব, মূর্খ ছুর্যোধনপ্রভৃতির উপবে অজ্জুনেব যে ক্রোধ জন্দিয়াছে, তাহারই বা 
নিবৃত্তি হইবে কেন? ॥৮1 

অন্য যোদ্ধাবাও অস্ত্র জানেন এবংজিতও হন, জয়ও করেন বির 
সর্বত্রই জয শুনিতে পাই |৯॥ 

()**জেতা চাশ্ত--বা বরা নি। 



৫৮০ মহাভারতে উদ্যোগ- 

যস্ত যন্তা হধীকেশঃ শীলবৃতপমো যুধি | 

গ্রুবস্তস্ত অযস্তাত। যথেন্দ্রস্ত জয়ত্তথা ॥১১॥ 

কৃষ্তাবেকরথে যন্তাবধিজ্যং গাণ্ডিবং ধনুঃ | 

যুগপভ্রীণি তেজাংসি সমেতান্যনুণশ্রুম ॥১২॥ 
নৈবাস্তি নো ধনুস্তাদুঙ, ন যোদ্ধা! ন চ সাবথিঃ। 
তচ্চ মন্দা ন জানন্তি হুর্য্যোধনবশানুগাঃ ॥১৩॥ 

শেষয়েদশনির্দীপ্তো নিপতন্ মুদ্ধি। সঞ্জঘ!। ৮ 
ন তু শেষং শরাস্তাত! কুযু্ুরস্তাঃ কিবাঁটিনা ॥১৪| 
অপি চান্তন্লিবাভাতি নিগ্বমিব ধনপ্ীয়ঃ। 
উদ্ধরমিব কায়েভ্যঃ শিরাংসি শবরৃষ্টিভিঃ 1১৫। 

_ ভীবতকৌযুদী 
সমাহ্য, তান্ সর্ববান্ জিগায, অগ্রিম্তর্পযচ্চ। অতএবাস্থার্জুনহ্। পরাজয়ং ন বিদ্বঃ। অত্র 

£ত্রযস্তিংশৎ সমা বর্ধাণি অতীতা ইত্যর্থ।। সন্ধিবার্ধ:(” ইতি নীলকণ্ঠব্যাখ্যানং হেয়ম 
আর্যত্বাঙ্গীকারন্য সমানত্বেখপি এতৎকালস্ত খাণ্বদাহাবধিপধ্দশবরবমাত্রত্বাৎ। তঙ্চান্মাভিবিরাট- 

পর্বণি “পার্থ: পঞ্চ চ বিচ বর্ধাণি শ্বেতবাহনঃ» ইত্যত্র টাকাষাং বিস্তবেণ প্রদশিতম 1১০ 
যস্তেতি। যস্তা সারথি: ৷ শীলবৃত্তাভ্যাং '্বভাবব্যবহাবাভ্যাং পমঃ পমানঃ 1১১৪ . 
কষ্ণাবিতি। কৃষে? কৃষ্ণাঙ্জুনোৌ। যতো জয়ে ঘত্তবন্তো ॥১২1 
নেতি। নঃ অন্মাকম্। মন্ব। মূর্যাঃ ॥১৩1 
শেষষেদিতি। শেষয়েদবশিষ্টং রক্ষেৎ। অস্তাঃ গ্ষিপ্তাঃ 1১৪1 

অজ্জন খাগুব্দাহের সমযষে তেত্রিশ জন দেবতাকে আহ্বান কবিযা ভাহাদের 

সকলকেই জয় কবিয়াছিলেন এবং অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট কবিযাছিলেন; ন্ুতবাং 
কখনও অঞ্জুনের পবাঁজব শুনি নাই ॥১০| 

বৎস সপ্গয় | সমানস্বভাব ও সমানচরিত্র কৃষ্ণ ধাহার সারথি, যুদ্ধে ইক্সে 

তুল্যই তাহার জয় নিশ্চিত ॥১১| 

কৃষ্ণ ও অজ্জুন জয়ের জন্ত যত্বুবান্ হইয়া একরথে বহিঘাছেন এবং সেখানে 

সজ্য গাণ্ডীবধন্থও আছে ; সুতরাং একদা তিনটা তেজ মিলিত হুইযাছে বলিযা 
শুনিতে পাই 1১২॥ 

আনাদেব সেবপ ধন্থ নাই, যোদা! নাই, সাবথিও নাই : কিন্তু দৃর্যযোধনের 
বশবর্তী মূর্েবা ভাহা জানে না ॥১৩। 

বৎস সগ্চয! উজ্জল বস্ত্র মন্তকে পতিত হইয়া! শেব বাখে : কিন্তু আন" 

নিক্গিপ্ত বাণসমূহ শেষ বাখে ন|॥১৪। ইারিরারেলানরা 

7 08)-বিপতন্-বাব ববানি। ; মা 
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অপি বাণমযং তেজঃ প্রদীপ্তমিব সর্ববতঃ | 

গাশ্তীবোগ্থং দহেতাজে পুত্রাণাং মম বাহিনীম্ ॥১৬1 
অপি সা রথঘোধেণ ভঘার্তা সব্যমাচিনঃ | 

বিত্রস্ত। বুধ সেন! ভারতী প্রতিভাঁতি মে ॥১৭॥ 

বথা কঙ্গং মহানগ্রিঃ প্রদহেৎ সর্ধবতশ্চবন্। 

মহাচ্চিরনিলোদ্ধুতত্তদদ্বকষ্যতি মামকান্ ॥১৮॥ 

যদ্দোছমন্ নিশিতান্ বাণদংঘাংস্তানাততারী সমরে কিরীটা। 
স্থক্টোহস্তকঃ সর্ধ্বহরে! বিধাত্র! যথা ভবেতদ্দদপাঁণীয়ঃ ॥১৯॥ 
যদা হাতীক্ষং সুবহুন্ প্রকারান্ শ্রোতাম্মি তানাবসথে কুরূণামৃ। 
তেষাং সমন্তাচ্চ তথা রণাগ্রে ক্ষয় কিলাষং ভরতানুপৈতি ॥২০॥ 

ইতি প্রীমহাভাবতে শতদাহজ্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদযোগপর্ববণি 
বানসন্ধো৷ রি দ্বিপথশশতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০) 

ই 

অপীতি। অন্তন্ অন্ত্রীণি ক্ষিপন্নিব। উদ্ধরন্ পৃথক্ কু্ববন্নিব ॥১৫1 

অগীতি। প্রদীতং গ্রজলিতম্। অজ যুদ্ধে 7১৬] 
অপীতি। . বিভরস্তা বিহ্বলা। ভাবভানাং ছুর্যোধনাদীনামিষমিতি ভাবতী 1১৭॥ 
যথেতি। কক্ষং শুফহ্নশ্রেণীম। অনিলোদ্ধতো। বায়চালিতঃ ॥১৮1 
যদ্দেতি। -উুমন্ বিমুঞ্চন্। আততাষী শন্তপাঁণিঃ। অপাঁরণীষঃ অজ্যঃ 1১৭1 

আমার বেন প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, অর্জন অন্্রক্ষেপ করিতেছেন, বাঁণবৃষ্িদবারা 
সৈম্যসংহাব কবিতেছেন এবং দেহ হুইতে মস্তক সকল বিচ্ছিন্ন.করিতেছেন ॥১৫। 

এবং অজ্জুনের গাণ্ডীব হইতে নির্গত বাণময় তেজ সকল দিকে প্রজ্বলিত হইয়াই 
ষেন যুদ্ধে আমার পুপ্রগণের সৈন্যকে দগ্ধ কবিতেছে 1১৬॥ 

আরও আমাৰ প্রত্যক্ষ হইতেছে, যেন বিপুল কৌরবসৈন্য অঙ্জুনের বথেব 
শব শুনিয়। ভয়ে কাতর ও আকুল হইয়া পড়িতেছে 1১৭ 

বাধুদধগলিত বিশীল শিখাশালী বিস্তৃত অদ্ধি যেমন সকল দিকে চলিতে 
থাকিয়া শুদতৃণশ্রেণী দগ্ধ করে, সেইরূপই অজ্জুন আমার সৈম্তগণকে দগ্ধ 
করিবেন ॥১৮। 

অস্ত্রধারী অজ্জুন যখন নিশিত বাঁশসমূহ নিক্ষেপ করিতে থাকিয়া যুদ্ধে 
বিচরণ করিবেন, তখন তিনি, বিধাতৃন্থই সর্ধ্নশিক যমেব স্ডাঁয়. সকলেরই 
অজেয় হইবেন ॥১৯॥ 
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ধৃতরাষ্ট্র উবাচ । 

যখৈব পাগুবাঃ সর্ষে পরাক্রান্ত! জিগ্ীষবঃ | 
তখৈবাভিসবান্তেষাং ত্যক্তাত্মানো জয়ে ধৃতাঃ ॥১॥ 
ত্বমেব হি পবাক্রান্তাণাচক্ষীথাঃ পরান্ মম। 
পাঞ্চালান্ কেকয়ান্ মত্স্তান্ মাগধান্ বসভূমিপান্ ॥২॥ 

ভারতকৌমুদী 

যদেতি। অহং ঘদা আবদথে অন্বত্বাদ্গৃহ এব ভিষ্ন্, অভীন্ষং নিবস্তরমূ, রণাগ্রে কুরণাং 
তান্ স্থবহূন্ গ্রকারান্ শিরোবাহচ্ছেদনাদীরবন্থাঃ তেষাং কুরণাম্, সমন্তাৎ সর্বান্থ দিচ্ছ চ 
ভথৈব প্রকারান্, শ্রোতান্সি শ্রোষ্ঠামি, তদৈব কিলাযং সম্ভাব্যমানঃ ক্ষয়:, ভরতান্, উপৈতি 
উপৈহ্যতি ॥২০| 

ইতি মহামহোপাঁধ্যায়-ভাবভাচার্ধ্য-মহাঁকবি-পন্মভূষণ-প্রীহরিদাসসিদধান্তবাদীশতট্টাচারধ্যবিরচিতায়াং 
মহাভারতটীকাষাং ভাবতকৌমুদীসমাখ্যাযামুদযোগপর্ববণি যানসন্ধো 

দিপঞচাশিতমোহধ্যাযঃ 1০] - 

৫ 

ঘথেতি। অভিনরাঃ নহচরাঃ, ত্যক্তাত্মানো! দেহত্যাগোগ্যতাঃ, ধূতা উৎ্সাহিনঃ 1১ 
ত্বমিতি। আচচ্ষীথা উক্তবানিত্যর্থঃ। বত্সভূমিপান্ বৎসদেণীয়ান্ নৃপান্ ২] 

ভাবতভাবদীপঃ 

বর্ধানি অতীতা ইত্যর্চঃ ৷ সদ্ধিরা্ধ: 1১০--১৪)॥ অন্তাঃ দিপ্তাঃ 1১৫--১৪॥ কুরূণাং প্রকারান্ 

ছেদভেদূপলায়নাদীনাবসথে গৃহে শ্রোতান্মি শ্রোন্।মি 1২০1 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে উদ্যোগপর্ধ্বণি নৈলক্ীষে ভারতভাবদীপে দিপঞ্চাশভমোহ্ষ্যায়ঃ ৪৫২। 

আমি যখন গৃহে থাকিযা আনববত যুদ্ধমধ্যে কৌববগণের সেই বহুতর 
অবস্থাব বিষয় এবং তাহাদের কল দিকেই সৈম্ভগণের সেইবপ বিষয় শ্রবণ 

কবিব, তখনই 'ভরতবংশের ধ্বংস হইবে” ॥২০| 
প্প্প্তিযী ৪স্পস 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন-__“পাঁগুবেবা নকলে যেমন পরাক্রমশালী ও ভিগ্ীযু তেমন 
তীহাদেন সচ্চবেরাও দেহভ্যাগে উদ্ভহ ও জযেব ভহ্থা উৎসাহী 1১1 

সগ্তুঘ! তুমিই আনার নিকটে পনাক্রমশালা পাগল, কেবয। মংহঃ নগধ ও 
হনদেশীয বীরগণেন বগা বলিঘাছ |১1 

/ 
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যশ্চ সেন্দ্রানিমাল্লো কানিচ্ছন্ কুর্ধ্যা্ষশে বলী। 
স শ্রেষ্ঠো জগতঃ কৃষ্ণ পাগুবানাং জয়ে ধৃতঃ ॥৩| 
সমস্তামর্জনাদিগ্ভাং সাত্যকিঃ ক্ষিপ্রমাপ্তবান্। 

শৈনেয়ঃ সমরে স্থাতা বীজবহ প্রবপন্ শরান্ ॥৪॥ 
-ধুছ্যুস্চ পাঞ্চাল্যঃ জুবকর্মা মহারথঃ। 
মামকেষু রণং কর্তা বলেষু পরমান্ত্রবিৎ ॥৫॥ 

যুধিঠিরস্ত চ ক্রোধাদর্জনস্ত চ বিক্রমা। 
যমাভ্যাং ভীমসেনাচ্চ ভয়ং মে তাত! জায়তে ॥৬॥ 
অমানুষং মনুষ্যেন্দৈর্জালং বিততমন্তরা | 
ন মে দৈম্যাস্তরিষ্যন্তি ততঃ ক্রোশামি জঙ্জীয়। ॥৭॥ 

ভারতকৌমুদ্ী . 
যইতি। ইচ্ছন্ সেন্দ্রলোকানাং বীভাবমেব। ধৃত উৎসাহী ॥৩| 
সমস্তামিতি। বীজবৎ কষকো বীজানীব, প্রবপন্ বিকিবন্ ॥৪॥ 
ৃষ্টেতি। জুরকর্শা! নিষ্্বকার্ধ্যকাবী। কর্তা করিস্যতি ॥৫| 

. বুধীতি। যমাত্যাং নকুলসহদেবাভ্যাম্॥৬। 
অমানুষমিতি। মনুস্তেন্্েঃ পাগকৈ, জালম্ অস্্রজালম্, ব্তিতং বিস্তৃতম, ভবিস্তি, 

। অন্তবা উভযোঃ সৈন্যোর্য্যে। ক্রোশামি বিলপামি ॥৭ 

ধিনি ইচ্ছা কৰিলে ইন্দ্রেব সহিতই এই ত্রিভ্বনকে বশীভূত করিতে পাবেন, 
সেই জগতেব শ্রেষ্ঠ মহাবল কৃষ্ণও পাগ্বগণেব জয়ের জন্ত উৎসাহী হইয়াছেন ॥৩ 

ধিনি অজ্জুনেব নিকট সমগ্র অন্ত্রবিষ্ঠ। সত্বর শিক্ষা! করিয়াছেন, সেই শিনিবংশীয় 
সাত্যকিও__কৃষক যেমন ক্ষেত্রে বীজ নিক্ষেপ কবে, সেইবপ বাণ নিক্ষেপ কবিতে 
থাকিয়া যুদ্ধে অবস্থান কবিবেন ॥8॥ 

পরমান্্রবিৎ, মহারথ ও নিষ্ুবকর্মা পাঁধালবাজপুত্র ৃষ্টত্যযও আমাৰ সৈম্তমধ্যে " 
প্রবেণ কবিষ। যুদ্ধ করিবেন ॥৫| 

বস সম্ঘয়! যুধিষ্টিবেব ক্রোধ ও অর্জুনেৰ বিক্রম এবং ভীম, নকুল ও সহদেব 
হইতে আমাব ভয় হইতেছে ॥৬॥ 

সঞ্ষ! সেই মনুত্যশ্রেষ্ঠেবা উভয়সৈম্যেব মধ্যে অলৌকিক অন্ত্রজাল বিস্তার 
কবিবে * কিন্তু তাহা! আমাৰ সৈম্কেবা! উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। সেই জন্তই আমি 
বিলাপ কবিতেছি ॥৭॥ 

(৩)""'বশে বশী-পি।""'ন অ্টা জগতঃ-_বা ববরানি। 



৫৮৪ মহাভারতে তত উদ্যোগ 

দর্শনীয়ে। যনদ্বী চ লক্্মীবান্ ভ্রল্গবর্চদী 1 

মেধাবী লুকৃতপ্রজ্ঞো ধর্দমাত্বা পাণুনন্দনঃ 1৮1 

মিত্রাযাত্যৈঃ সুসম্পন্নঃ সম্পনো হুদ্ধবোজ্কৈঃ। 
ভ্রাতৃভিঃ শ্বশুবৈকীরৈরুপপনে! মহারথৈঃ ॥৯॥ 
ধৃত্যা চ পুরুষব্যাপ্্রো নৈভৃত্যেন চ পাগুবঃ। 
অনৃশংসো বদান্যস্চ হীঘান্ সত্যপবাক্রমঃ ॥১০] 
বহুশ্রুতঃ কৃতাত্বা চ বৃদ্ধনেবী জিতৈক্দিবঃ | 

তং সর্ধ্বগুণদম্পন্নং দমিদ্ধমিব পাবকম্ ॥১১| 

তপস্তমতি কো মন্দঃ পতিত্যতি পতন্গবৎ | 
পাণুবাগ্রিযনাবার্ধ্যং মুমুু্নব্উচেতনঃ ॥২২ (কুলকম্ী 
তনুরুচ্চঃ শ্িখী রাজা মিথ্যোপচরিতো ময় । 
মন্দানাং মম পুন্রাণাং বুদ্ধেদভ্তিং কবিত্যাতি 1১৩1 

ভারতকৌমুদী 
দর্শেভি। দর্শনীষঃ হুদৃহাকিতিঃ, ল্দীবান্ কান্টিমান্, মোপধতানন্থঃ, ব্রচ্বর্দী ব্রণ 

বত্ে্সী। তেন চাভিশাপালপি ভয়নিতি ভাব: জুক্ুতগ্রজ্ঞঃ নুশিক্ষিতবুদ্ধিং। যুব 

যোক্জকৈুছোদ্যোগিভিঃ | উপপন্গো যিলিতঃ বৃত্যা ধৈর্যেণ। নৈভৃত্যেন মহওগ্যা। 
তং হুধিটিরম্। অভি লক্ষীকৃত্য ₹৮--১২% - 

তচরিতি। ভন্তঃ রুশো লাজ্াগ্ভাবাদ্দীনোহপীতর্থঃ। উচ্চ উন্নতঃ সহাযম্পা গ্রবলঃ 

ভারতভাবদপঃ 
যখৈবেতি। 'অভিসরাঃ পুরোগাঃ 1১১ জগতওঃ অষ্টা কঃ ডে৬ জালদ্ অহন 

অন্তরা সৈশ্যমধ্যে £*--০ বুদ্ছযোজকৈঃ বুহ্ছোদযোগিভিঃ 1ম নৈইত্েন ম্তপ্ত্যা 1১০7১ 
তম্ অভিদুখঃ পতিষ্ভতি £১২1 ভন্কচ্চ ইতি প্রাঠেহপি তন্ুঃ লাজ্যাপহারাদল্পঃ বত উদ্চ 

যুধিটির- নুদশ্মূ্তি। মনহ্থী, কান্তিনান, ব্রাহ্গণেব নায় তেজ, মেধাবী, 

নুশিক্ষিতবুদধি, ধাশ্মিক, মিত্রগণ ও অনাভ্তগণে পবিবেট্িত, যুদ্দোদ্বোগী নৈহগণে 

পবিপূর্ণ, বীব ও মহাবথ ভ্রাতুগণে ও শশুরগণে পরিপুষ্ট, ধৈর্যশিল, চনুগু্থিশনী। 

ফালু দাতা, লক্গাযুক্ত, যথার্থ পবাক্রনী. বহুশীস্ুদ্র, পরিমািহচিনু, বুলনেন ও 

ভিতেল্জিয় : সুতবাং পতক্র যেমন প্রঙ্ছলিত অ্রির উপবে পতিত হয় সেইলপ হৃদ 
টৈতগ্হীন ও সুমুরর্ট কোন লোক সেই সর্বগুণসম্পন্ন, প্রতীপশালী ও অনিবানি 

পাঞ্চবাগ্রিব উপবে পন্তিত হইবে £1৮-5৯ 

(৯১-যোগাঘৌছকৈঃ দি 111১5) পদসুতিদ বা ক ছা নি। 0 পাছত 
পি পি, তেজ শিনী- লা বছা। 



পর্ববণি ব্রিপঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৫৮৫ 

নৈব যুদ্ধং সাধু মন্যে কুববস্তমিবোৌধত ৷ 

যুদ্ধে বিনাশঃ কৃতসস্ কুলন্য ভবিতা গ্রুবমূ্ ॥১৪॥ 

এষ! মে পরম বুদ্ধিরধয়! শাষ্যতি যে মনঃ। 
যদি ত্বযদ্ধমিষ্টং বো বয়ং শান্ত বতামহে 0১৫1 
ন তু নঃ রিশ্ঠমানানামুপেক্ষেত যুধিতিরঃ | 
জুগুগ্নতি হধর্মেণ মামেবোদিস্ঠ কারণম্ 1১৬ 

ইতি ভ্্ীমহীভারতে শতদাহজ্রাং সংহিতাঁষাং বৈয়াসিক্যামুদূঘোগপর্বণি 

যানসন্ধো৷ ধতরাট্রবাক্যে ত্রিপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ 
& ক. কিট আজ 

পপি 

শিখী অগ্নিরিব হ্বৃতন্তেজন্বী, বাজ] যুধিষ্িবঃ, মিথ্যোপচবিতঃ কপটব্যবহাবেণ প্রতারিত; । 

অতএব ক্রোধোদ্দীপ্ত ইত্যাশষঃ ৷ অন্তং নাশম্॥১৩| 
নেতি। হেকুরবঃ1। তদযুদ্বস্ত অসাধুত্বম্ 1১৪॥ 

এযেতি। পরমা যুজ্যন্সাবিত্বাহুত্তমা । অযুদ্ধং সন্ধি; 1১৫1 

- নম্ যুন্মাকং যত্দেইপি যুধিঠিব এব যদি সদ্ধিং নাঙগীকুর্ধ্যাদিত্যাহ-_নেতি। উপেক্ষেত সদ্ধিবচন- 
মিতি শেষঃ। হি যন্মৎ, অধর্শে ঘুদ্বন্ত কাবণং মামেবোদিগ্ত মাং জুঞ্চগ্তি যুধিঠিরো! নিন্দতি। 
অতোহসৌ স্ধিমঙ্গীকুর্যাদেবেতি ভাব; ॥১৬। 
ইতি মহামহোপাধ্যায-ভারতাচারধ্য-মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্রীহবিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচারধ্যবির চিতায়াং 

মহাতান্বতটাকাষাং ভাবতকৌ মুদদীসমাধ্যাযামুদ্যোগপর্ববণি যাঁনসন্ধে। ভ্রিপধাশতমোহধ্যাষঃ ৪০1 
ভাবতভাবদীপঃ 

এব শিখী বন্ধিরিব বহিঃ ॥১৩--১৫1 ক্রিখ্মানানাং কর্দণি যী, অন্মান্ ন উপেক্ষেত মামেব 
অধর্শেণ কলহ্ম্ত কারণম্ উদ্দিশ্ত জুগুপ্মতি নিন্দতি, স কথং গ্রাথিতঃ সন্ কলহ্ং করিম্যতীতি 
ভাঝঃ ॥১৬] 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে উদ্যোগপর্বণি নৈলকণীষে ভারতভাঁবদীপে ত্রিপধাশত্তমোহধ্যাযঃ ॥৫৩। 

বাজ্যপ্রভৃতি না থাকায় যুধিষ্টিব দূর্বল হইলেও, সহায়সম্পদে তিনি প্রবল 
হইয়াছেন; বিশেষত; তিনি স্বভাবতই অগ্নিব ন্যায় তেজন্বী; অথচ আমি 
কপট ব্যবহার করিয়া ভাহাকে প্রতাবিত কবিয়াছি ; সুতরাং তিনি যুদ্ধ করিযা 
আমীব মূর্খ পুত্রগণেব ধ্বংল করিবেন ॥১৩। 

অতএব কৌববগণ | আমি যুদ্ধটাকে ভাল মনে কবি না; আপনাবাঁও তাহা 
বিবেচনা ককন। যুদ্ধে নিশ্চয়ই সমগ্র বংশটাবই ধ্বংস হইবে ॥১৪॥ 

ইহাই আমাৰ সম্পূর্ণ ধাবণা এবং ইহাতেই আমাব মন শান্তি লাভ কবিবে ; 
স্ুতবাং আপনাদেরও যদি যুদ্ধ না কবাই অভিপ্রেত হয, তবে আমি শীস্তিব জন্য 
চেষ্টা কবি ॥১৫॥ 

(১৪) ' তৈযুদধৎ সাধু মহ্চে--বা বর নি। 
উদযোগ-৭৪ (১৪) 



চতুংপঞ্চাশত্তমোহ্ধ্যায়ঃ | 
৮88৮০ 

সঞ্জষ উবাচ । 
এবমেতম্মহাবাজ ! যথ! বদদি ভাবত ।। 

যুদ্ধে বিনাশঃ ক্ষত্রস্য গান্তীবেন প্রদৃশ্ঠতে ॥১॥ 
ইদস্ত নাভিজানামি তব ধীরস্ত নিত্যশঃ | 
যৎ. পুত্রবশযাগচ্ছেঃ সত্বজ্ঞঃ সব্যসাচিনঃ ॥২॥ 
নৈষ কালে মহারাজ ! তব শশ্বৎ কৃতাগসঃ | 
তবয়। হোবাদিতঃ পার্থ নিকৃতা ভরতর্ষভ ! ॥৩॥ 
পিতা শ্রেষ্ঠঃ হুহদ্ষশ্চ সম্যক্প্রণিহিতাত্মবান্। 
আস্ছেয়ং হি হিতং তেন ন দ্রো্চা-গুরুরুচ্যতে ॥81 

ভাবতকৌমুদী 
এবমিতি। প্রদৃশ্ঠতে অন্মাভিঃ সম্তাব্যতে ॥১ 
ই্বমিতি। ইদমেতৎকারণমূ। সবজ্ঞো বলাভিজঃ|২1 

নেতি। কালে! বিলাপন্ত। কৃতাগসঃ কৃতাপবাধহ্।। নিত বঞচিতাঃ 1৩ 

পিতেতি। প্রণিহিতাত্ববাঁন্ অবহিতচিত্তঃ। আসম্মেষং বিধেষম্ 181 

কিন্তু আমি দুঃখিত হইয়া সন্ধির কখা বলিলে, যুধিষ্ঠির তাহাতে উপেক্ষা 
করিবেন না। কাবণ, আমিই অধর্্দাচবণ কবিয়া যুদ্ধের কাঁবণ হইয়াছি, এইবপ 
লক্ষ্য কবিযাই তিনি আমাকে নিন্দা কবিষা থাকেন” ॥১৬| 

সদ 2য় তস্প্স্প 

সগ্র বলিলেন--“ভবতনন্বন মহাবাজ | আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা 

সত্যই বটে। যুদ্ধে গাণ্তীবদ্বাবা ক্ষত্রিষকুলেব ধ্বংস হইবে বলিষাই এনে 
হইতেছে 7১ 

আপনি চিবকাঁলই বুদ্ধিমান বলিষা বিখ্যাত এবং অজ্জ্যনের শক্তিও জানেন? 
তথাপি আপনি যে পুত্রদেব বশীভূত হইতেছেন, ইহাব কাবণ আনি নুঝি- 
তেছি না॥২। 

ভবতশ্রেন্ঠ মহাবাজ! আপনি চিবকালই অপরাধ করিযা আসিতেছেন। 

কারণ, আপনিই প্রথমে পাগুবগণকে প্রভাবিত করিযাছেন ; লুভরাং এটা বিলপ 

করিবার সময নহে [৩1 



৫৮৮ ূ মহাভারতে  উদ্যোগ- 

কুমারবচ্চ ম্ময়সে দূতে বিনিকৃতেষু য। 

পাগ্বেষু বনং বাজন্। প্রব্রজত্ন্ব পুনঃ পুনঃ ॥১০॥ 

প্রবর্ধতঃ শরব্রাতানর্ছনস্য শিতান্ বহুন্। 
অপ্যর্ণবা বিশুষ্বেযুঃ কিং পুনর্মাংসযোনষঃ ॥১১॥ 
অস্ততাং ফাল্তনঃ শ্রেষ্ঠো গাণ্তীবং ধনুষাং বরমূ। 
কেশবঃ সর্ববভূতানামায়ুধানাং সদর্শনম্ | 
বানর রোচমানশ্চ কেতুঃ কেতৃমতাং বরঃ ॥১২। 
এবমেতানি স রথো৷ বহতে সহ যে রণে। 

ক্ষপয়িষ্যতি নো রাজন্! কালচক্রমিবোগ্যতমূ ॥১৩॥ 

ত্যাগ্ বন্ধ। রাজন! নিখিল! ভরতর্যভ ! | 
যস্ত ভীমাজ্জুনৌ যোধো৷ স রাজা বাজসত্তম ! ॥১৪॥ 

ভাবতকৌমুদী 
কুমারেতি। ন্মযসে হসিতবান্, বিনিকৃতেষু গ্রতাবিতেষযু 1১০। 

প্রেতি। মাংসযোনযঃ শরীবিণঃ॥১১। 
অস্ততাঁমিতি। অস্ততামন্ত্রীণি ক্ষিপতাম। বোঁচমানো দীপ্তিমান্। যট্পাদোহং 

শ্লোক ॥১২] 

এবমিতি। সহ যুগরপৎ্। নঃ অন্মান্। কালন্ত মৃত্যোশ্চক্রম্ ॥১৩| 
তন্তেতি। যোধো যোদ্ধাবৌ, স এব বস্তুতো। বাঁজেত্যর্থঃ ॥১৪% 

নবনাথ! গন্বর্র্ববাজ চিত্রসেন আপনার পুত্রগণকে বন্দী করিয়াছিলেন, তখন 
তাহার! বিপৎসাগরে মগ্ন হইযাছিলেন ; সেই অবস্থায় অর্জুনই আবাব তাহাদিগকে 
মুক্ত কবিযা আনিয়াছিলেন ॥৯॥ -॥ 

রাজা। সেই পাগুবেরাই কিন্ত দৃ[তক্রীড়ায় প্রতারিত হইয! বনে প্রস্থান 
করিলে, আপনি বালকেব স্তায় বাব বার হাস্ত কবিয়াছিলেন ॥১০॥ 

অঞ্জন বহুতব নিশিত বাণ বর্ষণ করিতে থাকিলে, সমুদ্রগুলিও শুফ হইয়া বাষ, 
তাহাতে আব প্রাণীদের বিষয়ে বক্তব্য আছে কি ?॥১১॥ 

অজ্জুন অন্্রক্ষেপকাবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গাণ্তীব ধনুর মধ্যে উত্তম, কৃষ্ণ ্রাীদের 
মধ্যে প্রধান, নুদর্শনচক্র অস্ত্রসমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট এবং উজ্জল বানর ধ্বজেব 

মধ্যে মুখ্য ॥১২॥ 

বাজ! যে রথ এইবপ এইগুলি একদা বহন কবে, সেই বথ উত্তোলিত 

যমচক্রের স্যাষ যুদ্ধে আমাদিগকে ধ্বংস কবিবে ॥১৩ 

(১৩)**বহন্ শ্বেতহয়ে! রণে__পি,"**বহুন্ শ্বতহযো রণে- বা ব বা। 



পর্বরণি £পধ্যাশতযোহ্ধ্যাযঃ | ৫৮৯ 

তথা ভীমহ্তপ্রায়াং মজ্জন্তীং তব বাহিনীমৃ। - 
ুর্য্যোধনমুখা দৃষ্ট! ক্ষয়ং যাস্টস্তি কৌববাঃ 1১৫1 
ন ভীমার্জুনযোভীতা লপ্দ্যন্তে বিজযং বিভো !। 
তব পুন্রা! মহীবাজ | বাজানশ্চানুদারিণঃ ॥১৬॥ 
মতস্থাস্্ামগ্য নার্চন্তি পাঞ্চালাশ্চ সকেকয়াঃ। 

শীন্বেয়াঃ শুরসেনাশ্চ সর্ষের ত্বামবজানতে ॥১৭॥ 
পার্থ হেতে গতাঃ সব্বে বীর্য্যজ্ঞান্তম্ত ধীমতঃ| 

ভক্ত্য। হস্ত বিরুধ্যন্তে তব পুত্রেঃ সদৈব তে ॥১৮॥ 

ভাঁবতকৌমুদী 
তথখেতি। ভীমেন তীমসেনেন হতপ্রাষাম্, মন্্তীং বিপ্রৎ্সাঁগরে ॥১৫॥ 

নেতি। অন্ভসাঁবিণঃ তৰ পুত্রাণামন্গাষিনঃ ॥ ৬| 

মহশ্তা ইতি। উভযন্ৈব যুধিষ্ঠিবাশ্রয়ণমেব হেতুরিতি ভাব: 1১৭ 

পার্ধমিতি। পার্থং যুধিঠিরম্, এতে মতন্তাদয়ঃ ॥১৮। 

ভাব্তভাবদীপঃ 
এবমিতি ॥১-২| ' এষ কালঃ এষা! কালন। বুদ্ধিস্তব নৈব স্থাস্ততি £৩। প্রণিহিতাত্মবান্ 

সাবধানচিন্তঃ 19॥ ন্মযসে তুস্তলে ॥৫--১১॥ অন্ততাং বাণান্ ক্ষিপতাং মধ্যে ॥১২--১৪॥ 

ভীমেন ভীমসেনেন হতপ্রীষাম্ 1১৫--২২| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে উদ্যোগপর্ব্বণি নৈলকষ্ীষে ভারতভাবদীপে চতুঃপধচাশত্তমোহ্ধ্যাযঃ 1৫৪1 

তবতবংশশ্রেষ্ঠ রাজপ্রধান বাজা"! ভীম ও অর্জুন বাহার যোদ্ধা, আজ সমগ্র 
পৃথিবীই তাহার এবং তিনিই গ্রকৃত রাজ! ॥১৪॥ 

. ভীমই আপনাঁৰ সৈন্য প্রায় সংহাব কবিবেন, তখন অবশিষ্ট সৈম্ত বিপৎসাগবে 
মগ্ন হইবে এবং তাহা! দেখিয়াই দূর্য্যোধনগ্রভূতি কৌরবেরা বিনষ্ট হইবেন ॥১৫॥ 

গ্রভু মহারাজ! আপনাব পুত্রের৷ এবং ভাহাদেব অনুগামী রাজার! ভীম ও 

অর্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া জয লাভ কবিতে পারিবেন না ॥১৬। 
মংস্ত, পাথাল, কেক, শান্থ ও শুবসেনদেশীয় লোকের এখন আব আপনা 

আনুগত্য করে না, বরং সকলেই আপনাকে অবজ্ঞা! করিতেছে ॥১৭॥ 
ইহারা, সকলেই বুদ্ধিমান্ যুধিঠিবের শক্তি জানে বলিষ! তাঁহাবই অনুগত 

হইয়াছে এবং তাহার প্রতি ভক্তিবণতঃ সর্বদাই আপনাব পুত্রদের সহিত বিবোথ 
কবিবার ইচ্ছা কৰিতেছে ॥১৮॥ 

(১৬)"'লন্যাস্তি-"“তব পুত্রা মহাবাহে। 1--পি। 



৫৯০ |] মহাভারতে 

অনর্থানেব তু বধে ধর্সাযুক্তান্ বিকর্ধাণা । . 
যোহরেশয়ৎ পাণুপুত্রান্ যো বিদ্েষ্ট্ধুনাপি বৈ ১৯ 
সর্বেবোপাধৈনিযস্তব্যঃ সানুগঃ পাপপুরুষঃ | 
তব পুত্রো মহাবাজ ! নানুশোচিতুমর্সি ॥২০॥ (যুগ্মকম্) 
অপবোক্ষং মহারাজ ! সাক্ষাচ্চৈনং ব্রবীম্যহয্। 
দ্যুতকালে ময! চোক্তং বিদ্ুবেণ চ ধীমতা! ॥২১॥ 
যদিদং তে বিলপিতং পাগুবান্ প্রতি ভাবত !। 

অনীশেনেব রাজেন্দ্র! সর্বমেতনিরর্৫থকম্ ॥২২॥ 
ইতি শ্রীমহাভাবতে শতদাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্ুযোগপর্ববণি 

বানসন্ধো। স্জয়বাক্যে তুঃপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ ॥০। 
88 

ভাবতকৌমুদী 
অনর্ধথানিতি। বধে অনর্থান্ অযোগ্যান্। বিরুর্দণা নির্বাসনাদিন। বিরুদ্ধব্যাপারেণ। 

নিযস্তব্যঃ পাপকর্ণণে নিবন্তিতবযঃ অন্ধুগৈঃ কর্ণাদিভিঃ সহেতি সালুগঃ ॥১৯-_২০| " 
অপবোক্ষমিতি। এনমীদৃশং বাক্য ব্রবীমি, সর্ব্বনাশভযাদিত্য। শয়ঃ |২১ 
যদিতি। তে ত্বয়া। অনীশেনেব অপ্রভূণেব ॥২২| 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যাষ-ভাবতাঁচার্যয-মহাকবি-পদ্মভূষণ-গ্রীহরিদীদসিদ্ান্ত াঁগীণভট্াচারধ্যবিরচিতায়াং 
মহাঁভাবতটাকাষাং ভারতকৌ মুদদীসমাখ্যা যামুদ্ষোগপর্ব্বণি যানে 

চতুঃপঞ্চাশত্রমোহ্ধ্যাযঃ ॥০1 

মহাবাজ ! পাগুবেবা ধান্মিক বলিয়! হিংলার যোগ্য নহেন ; তথাপি খ্লিনি 

অন্তাষ আচরণ কবিষ। তাহাদিগকে কষ্ট দিয়াছেন এবং যিনি এখনও তীহাদেব 
প্রতি বিদ্বেষ কবিতেছেন, আপনাব সেই পাপিষ্ঠ পুত্রকে তাহার অন্ুচরবর্গের 
সহিত সর্ববোপাষে নিবৃত্ত কবা উচিত; কিন্তু কৃতকার্যের জন্ত অনুতাপ 
কবিবেন না ॥১৯-_২1 রর - 

মহাঁবাজ ! আমি এ কথা পবোঁক্ষে নহে-প্রত্যক্ষেই বলিতেছি ; দ্ৃতক্রীড়াব 
সময়েও আমি এবং বুদ্ধিমান্ বিদুব_উভয়েই এ কথা বলিয়াছিলাম ॥২১॥ 

ভরতনন্বন বাঁজশ্রেন্ঠ! আপনি অসমর্থের স্তাষ পাগুবদেব বিষয়ে এই যে 
বিলাপ কবিলেন, এ সমস্তই নিবর্থক” ॥২২॥ 

সা 2বাতস্্ 

(২১) প্রথমার্ধং পি বা বরা নাস্তি। (২২) অনীশেনৈব_নি। 



পঞ্চগঞ্চাণত্তমোহধ্যায়ঃ | 
৪৪৪১, 

দুর্য্যোধন উবাচ। 
ন ভেতব্যং মহাবজ ! ন শোচ্যা ভবতা বম্। 

সমর্থাঃ ম্ম পরান্ জেতুং বলিনঃ সমরে বিভো ! ॥১॥ 

বনে প্রব্রজিতান্ পার্থান্ যদায়ান্মধুমূদনঃ। 

. মহত বলচক্রেণ পববাষ্্রীবর্দিনা ॥২॥ 
কেকযা ধৃষ্টকেতৃম্চ ধৃচ্যুরশ্চ পার্যতঃ। 
রাজানশ্চানযুঃ পার্থান্ বহবোহন্যেহনুষায়িনঃ ॥৩॥ 
ইন্পরন্থম্য চাদুরাৎ সমাজগ্মহারথাঃ | 
ব্যগরহয়ংশ্চ সংগম্য ভবস্তং কুরুভিঃ সহ ॥৪॥ 
তে ধুধি্ঠিবমাসীনমজিনৈঃ প্রতিবাসিতমৃ। 
কৃষ্ণপ্রধানাঃ সংহত্য পয়ু্ঠপাঁসম্ত ভাবত ! ॥৫॥ 
প্রত্যাদানঞ্চ রাজ্যন্ত কার্য্যমূ চুর্নবাধিপাঃ। 
ভবতঃ সানুবন্ধস্ত সমুচ্ছেদং চিকীর্ষবঃ ॥৬॥ 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। ভষশোকযোরভাব প্রতি হেতুমাহ-সমর্থা ইতি। পবান্ শত্রন্ 1১ 
জঘহেতুং শ্বদৌযাঁভাবঞ্চ দর্শধিতুমাহ ধভ্ভিঃ শ্লীকৈঃ কুলকেন বন ইতি। যদ! আয়াৎ 

আগচ্ছৎ। তদা ময় ভীন্মপ্রোণকৃপা উক্তা ইতি সপ্তমঙ্োকে বাক্যসমাপ্তিঃ । বনচক্রেণ সৈন্য 
সমূহেন। ধকেতুঃ শিশুপালপুরঃ। পার্যত; পৃযতপৌত্রঃ। ব্যগরর্ষন্ পাঁওবপ্রতারণয! 

ছুর্য্যোধন বলিলেন--“প্রভূ মহারাজ! আঁপনি ভষ কবিবেন না, কিংব! 

আমাদেব জন্ত শৌকও করিবেন না। কারণ, আমর! বলবান্ বলিয়। যুদ্ধে শকত্রগণকে 
জয় করিতে সমর্থ হইব ॥১1 

পাগ্ডবেব৷ বনে প্রস্থান করিলে, কৃষ্ণ যখন পরবাজ্যমর্দনকাবী বিশাল সৈন্ত 
লইয়া আগমন কবিয়াছিলেন; কেকয়গণ, ধুষ্টকেতু, ,পৃষতনন্দন ধুষ্টহ্যক্প এবং 
ভাহাদের অনুগীমী অন্তান্ত বছুতর রাজাও যখন পাগুবগণের নিকট আলিয়া 
ছিলেন ; সেই মহাৰথেবা ইন্দরপ্রস্থনগরেব অনতিদূবে আসিযা সকলে মিলিত 
হইয়া যখন কৌরবগণের সহিত আপনাব বিশেষ নিন্দা করিষাছিলেন; সেই 
কৃষ্ণগ্রভৃতি বীবেরা৷ মিলিত হইয়া যখন স্ৃগচর্দধধারী উপবিষ্ট যুধিষ্টিরে আনু- 
গত্য প্রকাশ কবিতেছিলেন এবং রাজাবা অনুচরবর্গের সহিত আপনার উচ্ছেদ 

ওপর... জপ 
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শ্রত্বা চৈবং ময়োক্তাস্ত ভীক্মপ্রোণকৃপান্তদা। 

জ্ঞাতিন্নয়ভয়ান্রাজন্! ভীতেন ভরতর্ধত ! ॥৭॥ (কুলকম্) 

ন নঃ স্থাস্তন্তি সমবে পাণ্ডব! ইতি মে মতিঃ | 
সমুচ্ছেদং হি নঃ কৃত্সং বাহদেবশ্চিকীর্যতি 1৮1 
খাতে চ বিদ্রুরাৎ সর্বের যুষং বধ্যা মতা মম। 
ধৃতরাষ্টরন্ত ধর্মজ্ঞে ন বধ্যঃ কুরুসভম ! 1৯1 
সমুচ্ছেদ্চ কৃৎন্সং নঃ কৃত্বা তাত! জনার্দনঃ | 
একরাজ্যং কুরূণাং স্ম চিকীর্যতি যুধঠিরে ॥১০॥ 
তত্র কিং প্রাপ্তকালং নঃ প্রর্ণিপাতিঃ পলাযনমৃ। 

প্রাণান্ বা সংপরিত্যজ্য প্রতিযুধ্যামহে পরান্ ॥১১॥ 

ভাব্তকৌমুদী 
অনিদ্দন্। প্রতিবাঁদিতং পরিবৃতদেহম্। সংহ্ত্য মিপিত্বা। সান্ুবদ্ধন্ত সানুচরন্ত! শ্রত্বা 

গুপ্তচরমুখাদিতি শেষঃ 1২--৭| 
কিমুক্তা ইত্যাহ--সপ্তভির্নেতি | সময়ে দৃতকালীনবনবাসাদিশপথে 1৮ 
খত ইতি। ন বধ্যঃ অদ্ধতষা কুপপাত্রত্বাৎ। কুক্সন্তমেতি ভীগ্মন্ম্বোধন্ম্ 171 

সখগিতি। ভাতেত্যপি ভীঞসম্বোধনম্। একরাদ্যমৈকাঁধিপৃত্যম্, কুব্পণাং কুরুদেশন্ত ৪১০। 
তত্রেতি। প্রার্থকালমেতৎকালোচিতম্। সংপরিত্যঙ্য সংপরিত্যাগায়োগ্ঠম্য 1১১॥ 

কবিবাঁব ইচ্ছা করিয়। পুনবাঁষ বাল্য গ্রহণ কবাই উচিত-_এইরূপ ঘখন বলিতে- 

ছিলেন; ভবতশ্রেষ্ঠ রাজা! তখন আমি গুপ্তচরেব সুখে সেই সকল বৃত্তান্ত 
শুনিয়া জ্ঞাতিক্ষয়েব ভয়ে ভীত হইব! ভীন্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্যেব নিকট 
বলিয়াছিলাম--॥২--৭॥ 

“আমার ধারণ! হইতেছে যে, পাগবেবা আমাদেব দেই পথ পাপন কবিবেন 

না। কাবণ, কৃষ্ণ সর্ববপ্রকারেই আমাঁদেব উচ্ছেদ কবিবার ইচ্ছা কবেন 19॥ 
অতএব কুকশ্রেষ্ঠ! আমার এইকপও মনে হয যে, একমাত্র বিছুব ব্যতীত 
আপনারা সকলেই বিনষ্ট হইবেন ; কিন্তু ধাশ্মিক ধৃতবাস্ট্র বিনষ্ট হইবেন না ॥৯॥ 

পিতামহ! কৃষ্ণ সর্ধবপ্রকারেই আমাদের উচ্ছেদ করিয়া! কুকদেশে ঘুধিষ্টিরের 
একাধিপত্য স্থাপন কবিবার ইচ্ছা করেন ॥১০॥ 

অতএব সে বিষয়ে আমাদেব এখন কি কৰা উচিত? অবনত হওষা, পলাধন 

করা, কিংবা প্রাণপবিত্যাগে উদ্ধত হইয়া প্রতিযুদ্ধ কবা ? ১১৪ 

(৮) ততঃস্থান্তত্তি--বাববানি। (৭)-কুকদতমঃ--ব! বরানি। (১৯) একরাদদ 

সাবাবরানি। 

০০০ 
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গ্রতিযুদ্ধে চ নিয়তঃ স্যাদম্মীকং পরাজয়ঃ | 
যুধি্ঠিরন্ত সর্ব হি পাধিবা বশবতিনঃ ॥১২॥ 
বিবক্তরাষ্্রীশ্চ বয়ং মিত্রাণি কুপিতানি নঃ। 
ধিকৃকৃতাঃ পাধিবৈঃ সর্বৈৈঃ স্বজনেন চ সর্ববশঃ 1১৩॥ . 
প্রণিপাতে ন দোষোহস্তি সন্ধির্নঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
পিতরং ত্বেব শোামি প্রজ্ঞানেত্রং জনাধিপমৃ। 
মত্কৃতে ছুঃখমাপনং ক্রেশং প্রাণ্ডমনস্তকমূ্ ॥১৪॥ 

কৃতং হি তব পুত্রৈষ্চ পরেষামবরোধনমূ। . 
মত্প্রিয়ার্থং পুরৈবৈতঘিদিতং তে নরোতম ! ॥১৫॥ 

ভারতকৌমুদী 
প্রতীতি। নিয়তে! নিশ্চিতঃ, তেযাং শিক্ষাধিক্যাদিন! প্রবলত্বাৎ 1১২1 

বিরক্তেতি। বিরক্ত রাষ াষট্বক্বনে! যেয়ু তে। ধিকৃকৃতাঃ পাওবেধত্যাচারাৎ 1১৩ 
প্রেতি। দোষো নাস্তি, যুধিতিবন্ত জোট্ত্বাস্নিকতত্বাচ্চ। শাখভীঃ সমাশ্চিরকালং যাঁ- 

চ্চলিতঃ। মতক্কতে মদপবাধনিষিত্তম্। কেশং স্বনিন্দাশ্রবণাদিজম্। যট্পাদোইয়ং শ্লৌকঃ 1১৪। 
কৃতমিতি। পুতৈঃ পুরুস্থানীয়ধৃতরাষ্ট্রাপত্যৈহু শোসনাদিভিঃ ॥১৫। 

ভারতভাবদীপঃ 
ন ভেতব্যমিতি /১॥ যদায়াৎ আগতন্ত্দা ভীন্কোণকপাঃ য়া উদ্তা ইতি বষ্েনাহয়ঃ 

২ মম মহসিন: 1৯--১০। প্রনিপাঁতো বা সন্ধর্থঃ পলায়নং বা! লজ্জয়া ॥১১---১৩ 

প্রণিপাতে দৌবো৷ বংশক্ষয়কৃতে। নাস্তি কিন্তু সন্ধিরেব ভবতি, তথাপি মম যুদ্ধমেব রোঁচতে 

ইত্যাশয়েনাহ--পিতরমিতি 7১৪॥ হে নরোত্ম। ধৃতরাষট্র! তব পুতৈঃ অন্মাভিঃ ॥১৫। 

প্রতিযুদ্ধ করিলে নিশ্চঘই আমাদেব পরাজয় হইবে। কাবণ, বাজাবা সকলেই 
যুধিচিরের বশবর্ভাঁ হইয়াছেন ॥১২। 

এদিকে রাজ্োর প্রজারা আমাঁদেব উপবে বিরক্ত হইয়াছে এবং মিত্রেরাও 

আমাদের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ; আর রাজার! ও আত্মীয়ের! সকলেই সর্ব প্রকারে 
আমাদিগকে ধিকাব দিতেছেন ॥১৩| 

স্থৃতরাং প্রণিপাতপুর্ধক সন্ধি করা কোন দোষ নাই। কাবণ, সন্ধি আমাদের 
চিরকালই চলিয়া আসিযাছে। তবে পিতৃদেব আমার জন্ত হুখ ভোগ কবিয়াছেন 
এবং অনন্ত কষ্ট পাইয়াছেন ; স্থৃত্তরীং সেই প্রজ্ঞানেত্র' বাজাব জন্য আমার হুঃখ 
হইতেছে ॥৪৷ ৃ 

নরশ্রেষ্ঠ! আপনি পূর্বেই ইহা জানিষাছেন যে, আপনাব অপব পৌত্রেরা 
আমার সম্ভোষের জন্ত শত্রগণেব অবরোধ কবিযাছিল ॥১৫॥ 

(১৫) শপরেযামেৰ রোধনম্। স্বপ্িয়ার্থস্--পি। 
উদ্যোগ-৭৫ (১৪) 
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তে রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্ন্ত সামাত্যস্ত মহারথাঃ। 
বৈরং প্রতিকরিয্বস্তি কুলোচ্ছেদেন পাগুবাঃ ॥১৬। 
ততো! দ্রোণোহত্রবীন্তীক্সঃ কৃপো! দ্রৌণিশ্চ ভারত । 
মত্বা৷ মাং মহতীং চিন্তামাস্থিতং ব্যথিতেন্দ্িয়ম্ ॥১৭| * 
অভিদ্র্ধাঃ পরে চেদ্বে। ন ভেতব্যং পরন্তপ !। 
অসমর্থাঃ পরে জেতুমম্মান্ যুধি সমাস্থিতান্ ॥১৮॥ 
একৈকশঃ সমর্থাঃ ম্মো বিজেতুং সর্ববপািবান্। 
আগচ্ছন্ত বিনেষ্বামে। দর্পমেষাং শিতৈঃ শরৈঃ ॥১৯॥ 
পুরৈকেন হি ভীক্মেণ বিজিতাঃ সর্ববপাধিবাঃ| 
স্বতে পিতধ্যতিকুদ্ধে৷ রথেনৈকেন ভারত 1॥২০| 
জঘান স্থবহূংস্তেঘাং সংরবঃ কুরুসত্মঃ | 
ততস্তে শরণং জগ বত্রতমিমং ভয়াৎ ॥২১॥ (ুগ্রকম্) 

ভাবতকৌমুদী 
তইতি। প্রতিকরিত্যস্তি নির্যাতযিসান্তি 1১৬! 
তত ইতি। আন্থিতমাশ্রিতম্, ব্যঘিতেন্তিয়ম্ উদ্ষ্নচিত্রম্ ॥১৭ 

অভীতি। অভিত্রন্থা অভিভ্রোহকারিণঃ, বো যুগ্মাকম্ 1১৮৪ 
একেতি। বিনেষ্যামো দুরীকরিস্তমঃ, এবাং পরেযাম্ ॥১৯| টি 
পুরেতি। বিজিত! দিষিজয়গ্রলঙ্গেন। পিশুরি শান্তনো। তেযাং র্কোধাৎ পাধিবানদ। 

সংরন্ধ উৎসাহী, কুরুসত্রমো ভীন্মঃ ৪২০_-২১। 

সুতরাং মহাবথ পাঁগুবের| বংশধ্বংস কবিয়া সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রে 
শত্রুতার প্রতিশোধ দিবে” ॥১৬॥ 

ভরতনন্দন! তাহার পর ভীম্ম, দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বথামা আমাকে গুরুতর 
চিত্তান্বিত ও উদ্বিগ্রচিত্ত মনে করিয়া বলিয়াছিলেন- 0১৭ 

«পরস্তপ ছূর্য্যোধন! শক্রুবা যদিও তোমাদের বিদ্রোহ করে, তথাপি ভীত 
হইও না। কাবণ, আমবা যুদ্ধে অবস্থান কৰিলে, শত্ররা আমাদিগকে জয় করিতে 
সমর্থ হইবে না ॥১৮। 

কিন্তু আমর! এক এক জনই সকল রাজাকে জয় কবিতে সমর্থ হইব; অতএব 
তাহারা আসক, আমব! নিণিত বাণনমৃহদ্ধারা তাহাদের দর্প চূর্ণ করিব 1১৯ 

ভরতনন্দন | পূর্বর্ধ একমাত্র ভীগ্মই সকল রাজাকে জয় করিয়াছিলেন। পিতা 

(৮)শপরে চেক্-বা বরা নি। ২*)”্বতে পিতর্থযপি কু্৮ পি। 
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ল ভীন্বঃ স্থসমর্থোহয়মন্মাভিঃ সহিতো রণে। 
পবান্ বিজেত্ং তম্মান্তে ব্যেতু ভীর্ভরতর্ষভ ! ॥২২॥ 
ইত্যেষাং নিশ্চয় হযাসীত্তৎকালেহমিততেসাম্। 
পুবা পবেষাং পৃথিবী কৃৎস্সাসীদ্বশবন্তিনী ॥২৩1 
অম্মান্ পুনরমী নাগ্ত সমর্থ জেতুমাহবে। 
ছিন্নপক্ষাঃ পরে হ্বস্ত বীর্য্যহীনাশ্চ পাণ্বাঃ ॥২৩॥ 
অন্মৎসংস্থা চ পৃথিবী রর্ততে ভরতর্ষভ !। 
একার্থাঃ স্থখহুঃখেষু সমানীতাশ্চ পাধিবাঃ ॥২৫॥ 
অপ্যগ্রিং প্রবিশেযুস্তে সমুদ্রং বা পরন্তপ 11 

মদর্থং পাধিবাঃ সর্বের্ তথ্থিদ্ধি কুরুদতম! ॥২২] 
পপ পি ও ও ০০৪৪০ ৪ ও ক ৩ ৩৩ কারার 

ভারতকৌমুদী 
প্রোণাদিবাকামুপদংহরতি--দ ইতি। ব্যেতু অপগচ্ছতু, ভীর্ভয়ম্ 1২২ 
ইতীতি। এবাং দ্রোণাদীনাম। বশবত্বিনী, রাঁজন্ষে বিজিতত্বাদিত্যাশয়ঃ 1২৩ 

অন্মানিতি। আহবে যুদ্ধে। ছিনপক্ষ দাতে বিিতত্বাৎ সহাশনাঃ ॥২৪। 
টি অন্মংসস্থা দতজযেন লব্ধ হবাৎ। একার্থাঃ সমীনরপাঃ ॥২৫| 

ভাবতভাবদীপঃ 
গ্রতিকরিস্তন্তি গ্রতিযাতযিত্তন্তি ১৬৪ তত ইতি পূর্ববৃনতান্তকথনম্ ॥১৭| নঃ অন্মাভিঃ, পরে 

চেৎ যস্থপি অভিন্রদ্ধাঃ দ্রোহবিবয়ং নীতাঃ তথাপি ন ভেতব্যম্॥১৮-:২৪। সমানীতাঃ 

শাস্তনুর মৃত্যু হইলে কৌববশ্রেষ্ঠ উংসাহশীল ভীম্ম অন্ত ক্রুদ্ধ হইযা একমাত্র 
রথদ্বারা রাজগণেব বন্থতর সৈম্তা সংহার করিযাছিলেন। তাহার পব নেই রাঙ্গারা 
ভয়ে এই দেবব্রত ভীষ্মের শবণাগত হইয়াছিলেন ॥২০-_২১1. 

ভবতশ্রেষ্ঠ! এই সেই ভীগ্র আমাদের সহিত মিলিত হইযা যুদ্ধে পক্রগণকে 
'জয় কবিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইবেন ; অতএব তোমান্ ভয় দূব হউক” ॥২২। 

মহাবাজ | অমিততেজ! দ্রো?প্রভৃতিব তৎকালে এইবপ নিশ্চয় ছিল। 
বিশেষতঃ পূর্ব সমগ্র পৃথিবীই শক্রগণের বশীভূত ছিলু ॥২৩। 

কিন্তু বর্তমান সমযে পাগুবের! যুণ্ধ। আমাদিগকে জয় করিতে পারে না। কারণ, 
এখনে পাণ্তবদের সহায় না থাকাধ তাহাবা বলহীন হইযা পড়িঘাছে ॥২,॥ 

ভবতশ্রেষ্ঠ ! বর্তমান ষমযে সমগ্র পৃথিদী আমাদের হাতেই রহিধাছে ; গার 
আমি যে সকল রাজাকে আনিয়া, তাহারা আমাদের সুখেই নবী এবং আমাদের 
সুখেই ছুখী 1২৫1 



৫৯৬ মহাভারতে উদ্যোগ 

উন্মতমিব চাপি ত্বাং প্রহসম্তীহ হুঃখিতম্। 
বিলপন্তং বন্থবিধং ভীতং পর বিকখনে ॥২৭॥ 
এধাং হেকৈকশো রাজ্ঞাং সমর্থং পাগুবান্ প্রতি। 
আত্মানং মন্যতে সর্বেবো ব্যেতু তে ভয়মাগতয্ ॥২৮॥ 
জেতুং সমগ্রাং সেনাং মে বাদবোহপি ন শরু,য়াৎ। 
হস্তমক্ষয্যরূপেয়ং ব্রন্মণোহপি ব্বয়ন্তুবঃ ॥২৯॥ 

যুধিঠিরঃ পুরং হিত্বা পঞ্চ গ্রাযান্ স যাচতে। 
ভীতে৷ হি মামকাৎ সৈন্াৎ প্রভাবাচ্ৈৰ মে বিভো ! ॥৩০॥ 
রর মননে ষচ্চ কুভ্তীপুত্রং বুকোদরম্। 
তন্মিথ্যা ন হি মে কৃত্নং প্রভাবং বেসি ভারত 10৩১ 

ৰ টন, 
একার্ঘত্বমেবাহ--অপীতি। বিদ্ধি জানীহি ॥২৬। 

উন্মত্তমিতি। গ্রহসস্তি মনসি সভ্য! ইতি শেষঃ। পরবিকথনে শক্রপ্রশংসায়াম্ !২৭ 

এবামিতি। একৈকশ একৈকঃ। আত্মানং লমর্থং মন্তত ইতি সৃত্বন্ধঃ ॥২৮ 

জেতুমিতি। হত্তং ন শরুয়াদিতি সব; টির ডিনার 
যুদ্ীতি। শকিদবে কথং পঞ্চগ্রামমাত্রঘাক্ষেতি ভাবঃ ॥৩০ 

সমর্থমিতি। মমর্থং জযশক্রম। তন্মননম্। প্রভাবং বলম্ $৩১। 

অতএব পবস্তপ কৌরবশ্রেষ্ঠ! আপনি ইহা জানিয়া বাখুন যে, সেই সকল 
রাজা আমাদের জন্ত অগ্নিতে কিংব! সমুদ্রেও প্রবেশ কবিতে পাবেন ॥২৬॥ 

তথাপি আপনি বিপক্ষেব প্রশংস! শুনিয়া হুঃখিত ও ভীত হইয়া! নানাপ্রকাৰ 
বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া এই সভাব সভ্যের! মনে মনে আপনাকে উন্সন্তের স্যাম 
হাস্য করিতেছেন ॥২৭1 

এই রাজাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজেকে পাওবগণের সহিত বুদ্ধ করিতে সমর্থ 
বলিষা মনে কবেন ; অতএব আপনার উপস্থিত ভয় দূব হউক 1২৮। 

ইন্দ্র আমার সমগ্র সৈন্য সংহার করিতে সমর্থ হন না এবং আমার এই গৈলত 

সংহার কব! স্বয়ন্ু ব্রহ্মার পক্ষেও অসম্ভব (২৯ 
মহারাজ ! যুধিঠির আমার সৈম্তে ও আমার প্রভাবে ভীত হইয়াছেন) সেই 

জন্তই তিনি রাজধানী ত্যাগ করিয়া পাচখানি গ্রামমাত্র চাহিয়াছেন ॥৩০| 
তা'র পর ভবতনন্দন! আপনি যে কুন্তীপুত্র ভীমকে জয়সমর্থ বলিয়া মনে 

কবেন, তাহা মিথ্যা। কারণ আপনি আমার বলেব বিষয় সম্পূর্ণ জানেন না /৩১ 



পর্ববা্ণ পঞ্চপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ। ৫৯৭ 

মতসমো৷ হি গদাযুদ্ধে পৃথিব্যাং নাস্তি কম্চন। 
নাসীৎ কশ্চিদতিক্রান্তে। ভবিতা ন চ কশ্চন ॥৩২॥ 

যুক্তো দুঃখোচিতশ্চাহং বিদ্াপাবগতত্তথা। 
তন্মান্ন ভীমানান্যেভ্যে। ভয়ং যে বিছ্াতে কচি ॥৩৩॥ 

দুর্য্যোধনসমে। নাস্তি গদায়ামিতি নিশ্চয়ঃ। 
সনবর্ষণন্ত ভবনে যত্তদৈনমুপাবদম্ ॥:৪1 
যুদ্ধে সন্বর্ণনমো বলেনাভ্যধিকো ভূবি | 
গদাপ্রহারং ভীম! মে ন জাতু বিষহেদ্রুধি ॥৩৫॥ 
একং প্রহারং ঘং দগ্যাং ভীমায় রুষিতো নৃপ !। 
স এবৈনং নযেদ্ঘোবঃ ক্ষিপ্রং বৈবস্থতক্ষয়মূ ॥৩৬॥ 

ভাবতকৌমুদরী 
_ মদিতি। অতিক্রান্ত: অতীতঃ, ভবিতা ভবিস্ততি।৩২ 
নন ভীমে! যুদ্ধে অভিনিবিষ্ট; শ্রমসহিষুস্চ, তবন্ত বাঁজকারধ্বাগ্রত্না যুদ্ধে অনভিনিবিষটঃ 

হুখলালিততয়া শরমানহিফুশ্চত্যাহ-ুক্ত ইতি। যুকো যুদ্ধে অভিনিবিষট, তন্তৈব মুখ্যত্বাৎঃ 
ছুঃখোচিতো নিত্যব্যায়ানিতয়া শ্রমসহিষুন্চ 1২৩) 

ছূর্ধ্যোধনেতি। এনং লহ্র্ষণম্, উপ লক্ষ্যীকৃত্য, অবসং গদাযুদ্শিক্ষার্থমতি্ম্ 1৩৪। 
যুন্ধ ইতি । বন্বর্ষণনমো বামতুলাঃ। জাতু কদাচিৎ 1৩৫। 

একমিতি। রুবিতঃ কহ: । ব্বদ্বতক্ষয়ং যমালয়ম্ 1৩৬ 

ভারতভাব্দীপঃ 
ময়েতি শেষঃ ॥২৫--২৬॥ পরবিকখনে পরেবাং ওপাখ্যানে 1২৭--২৮ ব্রদ্মণোথপি অক্ষয্য- 

রূপা হস্তমশক্া। ॥২৯--৩২৪ যুক্তোহভিযোগবান্, ছুঃখোধিতঃ ওরুকুলে ।৩৩। উপাবসং 

গদাযুদ্ধে পৃথিবীতে আমাৰ তুল্য কেহ নাই, পূর্ব্্বে কেহ ছিল না এবং ভবিস্যাতেও 
কেহ হইবে না ॥৩২ 

আমি যুদ্ধে অভিনিবিষ্ট, পবিশ্রমসহিঞ এবং যুদ্ধবিভায় পারদর্নী ; সুতবাং ভীম 
বা অন্ত হইতে কখনও আমার ভয নাই ॥৩৩ 

আমি যখন বলরামের গৃহে তাহাঁব নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিবাব জন্ত অবস্থান 
করিতেছিলাম, তখন এইবপ একটা স্থির হইয়াছিল যে, গদাযুদ্ধে ছূর্যোধনেব তুল্য 
কেহ নাই 1৩৪॥ 

স্ৃতরাং আমি গদাঁযুদ্ধে বলরামেব তুল্য এবং বলে পৃথিবীব মধ্যে প্রধান; 
অতএব ভীম যুদ্ধে কখনও আমাব গদাগ্রহাব সহ্য কবিতে পাঁবিবে না ॥৩৫॥ 

(৩৩) যুক্ত হুঃখোধিতণ্চাহম-_-বা ব রানি । (৩৪)..স্ষণৃশ্ত ভদ্র, তে-পি বাবরা। 

ক জঞ্ এজ ০০ 



৫৯৮ মহাতারতে উদ্যোগ- 
ইচ্ছেষঞ্চ গর্দাহস্তং বাজন্্! ভ্রষ্টং বুকোদরমূ। 
সুচিরং প্রাধিতো! হোষ মম নিত্য মনোরথঃ ॥৩৭| 
গদয়া নিহতো| হাজৌ। মধা পার্থে৷ বুকোদবঃ | 
বিশর্ণগাত্রঃ পৃথিবীং পৰাস্ঃ প্রপতিষ্য তি ॥৩১॥ 
গদা প্রহারাভিহতে। হিমবানপি পর্বতঃ | 
সকুম্ময়৷ বিদীর্য্যেত গিরি শতস্হঅধা 0০৯। 
স চাপ্যেতদ্বিজানাতি বান্থদেবার্ছুনৌ। তথা । 
ভুর্য্যোধনসমে! নাস্তি গদায়ামিতি নিশ্চয়ঃ ॥৪০॥ 
ততে বৃকোদবময়ং ভয়ং ব্যেতু মহাহবে। 

ব্যপনেষ্তাম্যহং হেনং ম! রাজন! বিমনা ভব ॥৩১॥ 

তথ্মিন্ ময় হতে ক্ষিপ্রমজ্ঞুমং বহবো! বথাঃ। 
তুল্যরূপা বিশিষটাস্চ ক্ষেপ্য্যন্তি ভরতর্ধভ 1 ॥৪২॥ 

পাপ রা 

ভারতকৌমুদী 
ইচ্ছেয়মিতি। প্রাধিতঃ কৃতঃ। মনোরথঃ অভিলাষ; )৩৭। 
গদযেতি। আজে যুদ্ধে। পরাস্নির্গতপ্রাণঃ ॥৩৮ 
গর্দেতি। সুদ্গদাগ্রহারাভিহত ইতি সন্ধঃ ॥ গিবিঃ অপরোছিপি পর্ববতঃ 1৩৯ 

মইতি। অভীমঃ। তথ! বিজ্বানীতঃ /৩০। 

তদ্দিতি। বুকোদরময়ং ভীমাজ্জীতম্। বাপনেব্যামি হনিস্বা!মি (৪১৫ 

রাজা। আমি ক্রুদ্ধ হইয। ভীমকে যে একটা আঘাত কবিব, সেই ভয়ঙ্কব এক 

আঁঘাতই উহাকে সত্বব বমালয়ে প্রেরণ করিবে ॥৩৬॥ 

রাজ! আমি গদাধাবী ভীমকে দেখিতে ইচ্ছা করি ; ইহাই আমার চিরকালের 

প্রাধিত অভিলাষ ॥৩৭॥ 

আমি যুদ্ধে গদাদ্ধাব৷ পুথানন্দন ভীমকে আহত করিব, তখন সে ভগ্নগা্র ও 
প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইবে ॥২৮| 

আমি একবারমাত্র গদ| প্রহাব কবিলেই, হিমালয়পর্বত কিংবা অন্ত পর্ববতও 
শত-সহম্রভাগে বিদীর্ণ হইয়া যায় ৩৯) 

এ বিষয় ভীমও জানে, কৃষ্কাজ্ভুনও জানেন; নুতরাং গদাযুদ্ধে দুর্বেচাধনের 
তুল্য কেহ নাই, ইহা নিশ্চয ॥3০| 

অতএব বাঁজা!! মহাযুদ্ধে ভীম" হইতে আপনার যে ভয় জন্মিয়াছে, তাহা দুর 

হউক। আমিই উহাকে যমালয়ে প্রেবণ করিব, আপনি বিষ হইবেন না ॥9১% 



পর্বণি পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ | ৫৯৯ 

ভীদ্মো দ্রোণঃ কৃপো দ্রৌণিঃ কর্ণো ভূবিশরবাস্তথ! | 
প্রাগজ্যোতিযাধিপঃ শল্যঃ সিন্ধুবাজে! জযদ্রেথঃ ॥৪৩1 

একৈক এবাং শত্তস্ত হস্তং ভাবত! পাণ্ুবান্। 
সমেতাস্ত ক্ষণেনৈতান্ নেযাত্তি যমসাদনম্ 888 (যুগ্মকম্) 
সমর্থ পাধিবী সেন! পার্থমেকং ধনঞ্জবমূ। 
কল্মাদশক্ত। নির্জেতুমিতি হেতুর্ন বিদ্তে ॥8৫॥ 
শরব্রাতৈস্ত ভীয্মেণ শতশে| নিচিতোহ্বশঃ। 
দ্োণদ্রোণিকপৈশ্চৈব গন্তা পার্থো যমক্ষয়ম্ 1৪৬॥ 
পিতামহোহপি গাঙ্গেয়ঃ শান্তনোরধি ভারত ! | 
্র্মরষিদদূশো জজ্ঞে দেবৈরপি সুহুঃসহঃ 1৪৭| 
ন হস্ত! বিছ্বতে চাপি.রাজন্! ভীন্মস্ত কশ্চন। 
পিত্র হ্থযক্তঃ প্রসমেন নাকামন্তবং মরিষ্যসি ॥৪৮॥ 

ভাবতকৌমুদী 
তশ্মিন্িতি। তন্মিন্ বুকোদরে ৷ দ্ষে্যন্তি যমালয়ে প্রেরযিস্যস্তি 1৪২ 

ভীম ইতি। প্রাগ-দ্্যোতিযাঁধিপে! ভগদৃত্তঃ। সমেতা! মিলিতাঃ ॥৪৩-_-৪৪॥ 
সমর্ধেতি। সমর্থ শক্তিশালিনী, পাধিবানামিয়মিতি পাঁধিবী ॥৪৫॥ 
শরেতি। শরাণীং ব্রাতৈঃ সমূহৈঃ। নিচিতে। ব্যাদেহঃ 19৬। 

গিতেতি। অধি অধিকঃ। প্রক্মবিসদুশতবাদ্যুধিঠিরশাপভয়মপি নাভ্তীতি ভাবঃ 79৭ 

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি ভাঁমকে নিহত করিলে, সমকক্ষ ও প্রখান প্রধান বছুতব 
রী মিলিত হইয়া সত্ববই অর্জবনকেও যমালয়ে প্রেরণ করিবেন ॥৪২1 

ভব্তনন্দন ! ভীগ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বথামা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, প্রাগংজ্যোতিবাধি- 
পতি ভগদত্ত, শল্য এবং দিদ্ধুরাজ জযদ্রথ- ইহাদের এক এক জনই পাগুবগণকে বধ 
করিতে সমর্থ; ইহার! মিলিত হইলে ত ক্গণকালমধ্যেই পাগুবগ্ণণকে বমালয়ে প্রেরণ 
করিবেন ॥৪৩--৪৪। 

শক্তিশালী সকল রাঈসৈন্ত একমাত্র পৃথানন্দন অর্জুনকে জঘ করিতে কেন 
সমর্থ হইবে না; এ বিষয়ে কোন কাবণ নাই ।৪৫॥ . 

ভীষ্ষ, ভ্রোণ, কৃপ ও অশ্বখামা শত শত বাণসমূহদ্বার৷ অর্জুনকে ব্যাপ্ত করিবেন 
তখন সে অবশ হইয়া যমালষে গমন কবিবে ॥৪৬| 

ভরতনন্দন! গঙ্গাপুত্র ভীগ্ম ও শান্তন্থ অপেক্ষাও প্রধান যোদ্ধা, বিশেষতঃ ইনি 
্রহ্মধিতুলা ; অতএব দেবগণেব পক্ষেও ইনি অতিছুঃসহ 18৪৭ 

(৪৬).*শতশোহ্থ সহত্রশঃ--পি। 
1 



ডিসি মহাভারতে উদ্যোগ. 

্রহ্র্ষেশ্চ ভরদ্বাজাদ্ড্রোণো দ্রোণ্যামজায়ত। 
দ্রোণাজ্জজ্ঞে মহারাজ ! দ্রোণিশ্চ [বমান্ত্রবিশ ॥৪৯| 
কৃপশ্চাচার্য্যমুখ্যোহয়ং মহর্ষেগৌঁতিমাদপি | 
শরস্তম্থোন্তবঃ শ্রীমানবধ্য ইতি মে মতিঃ ॥৫০॥ 
অযোনিজান্ত্রয়ো হেতে পিতা মাত চ মাতুলঃ। 
অশ্বদ্থান্মে! মহারাজ ! জ চশুরঃ স্থিতো মম ॥৫১॥ 
সর্ব এতে মহারাজ ! দেবকল্পা মহারথাঃ | 

শক্রশ্াপি ব্যথাং কু্ষু্ঃ সংযুগ্গে ভরতর্বভ | 1৫২॥ 
নৈতেযা মর্জুনং শক্ত একৈকং প্রতি বীক্ষিতুমৃ। 
সহিতাস্ত নরব্যাত্র। হনিষ্যন্তি ধনগ্য়ম্ ॥৫৩| 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। পিত্রা শান্তন্থনা । অকামো৷ মর্ড,অনিচ্ুর্ন মবিস্তুসি 1৪৮ 
বরক্ষেতি। দ্রৌণিব্থথামা! 8৪৪। 

রুপ ইতি। শ্রীমান্ বীরশ্রীযুকতঃ ॥৫০। 
অযোনিজ| ইতি। সঃ অশ্বথাম! চ মম পক্ষে স্থিতঃ 1৫১ 

সর্ব ইতি। এতে ভীগ্মাদয়ঃ। সংযুগে যুদ্ধে ॥৫২ 

নেতি। সহিত] মিলিতাঃ নরব্যায ভীম্মাদয়ঃ 1৫৩ 

রাঁজা! ভীন্মের নিহস্তা কেহ নাই। কারণ, উহাব পিতা প্রসন্ন হইয়! উহাকে 
বলিয়াছিলেন যে, “তুমি ইচ্ছ। না করিলে মবিবে না” 0৪৮11 

মহারাজ! তার পর, দ্রোণ ত্রদ্মধি ভবদ্াজ হইতে দ্রোণীতে জঙ্গিয়াছিলেন 
এবং পরমাস্ত্রবিং অশ্বথামাও দ্রোণ হইতে জন্মিয়াছেন ॥৪৯॥ 

আচার্ধ্যশ্রেষ্ঠ ও বীরপ্ত্ীসম্পন্ন এই কৃপও মহধি গৌতম হইতে শরস্তব্থে উৎপন্ন 
হইয়াছিলেন ; সুতরাং ইনিও অবধ্য বলিয়াই আমার ধাবণা ॥৫০॥ 

মহাবাজ! অশ্বথামার পিতা, মাতা ও মাতুল--এই তিন জনই অযোনিজাত। 
সেই বীর অশ্বথামাও আমার পক্ষে রহিয়াছেন ॥৫১॥ 

ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ দেবতুল্য এইসকল মহাবথের। যুদ্ধে ইল্্রকেও উৎগীড়িত 
করিতে পাবেন ॥৫২॥ 

অতএব অর্জুন ইহাদের এক এক জনের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ নহে ? 
সুতরাং এই নরশ্রেষ্ঠেবা মিলিত হইয়া অজ্জুনকে বধই কবিতে পারিবেন ॥৫৩। 



. পর্ববণি পঞ্চপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ। ৬০১ 

ভীম্মব্রোণকৃপাণাঞ্চ তুল্য কর্ণো মতো! মম । 
অনুজ্ঞাতশ্চ রামেন মৎসমোহসীতি ভারত ! 1৫8) 
কুগুলে রচিরে চাস্তীং কর্ণন্য সহজে শুভে। 
তে শচ্যর্ঘ মহেন্র্রেণ বাচিতঃ স পরন্তপঃ ॥৫3॥ 
অমোঘযা মহারাজ । শত্ত্যা পরমভীময়। | 
তস্য শক্তয,পগৃঢ়ন্ত কম্মাজ্জীবেদ্বনঞ্জযঃ ॥৫৬॥ 'বুগ্মকম্ট 
বিজ্যে! মে ঞ্রবং রাজন! ফলং পাণীবিবাহিতমৃ। 
বিজয়ে! মে ঞ্রুবং রাজান্। ফলং পাণাবিবাহিতমূ। 
অভিব্যক্তঃ পবেষাঞ্চ কৃৎন্মো৷ ভূবি পরাজয়ঃ ॥৫"॥ 

অহ্থা৷ হোকেন ভীক্মোহয়ং প্রযুতং হস্তি ভারত! । 
তৎুসমাশ্চ মহ্ঘোদা দ্রোণব্রোণিকৃপা! অপি 8৫৮1 

ভাঁবতকৌ সুদী 
ভীগ্গেতি। রামেণ কর্ণাচার্যোগ জামদয্ট্েন 1৫91 

কুগুলে ইতি। শচ্য্থং শচ্যে দীনার্থম। শক্ত শভতিদীনাঙ্গীকারেণ যাটিত ইতি স্স্কঃ। 
তন্ত বর্ণন্ত, শক্ত্যা উপগৃঢম্থ রক্ষিতন্ড সমীপে ॥৫৫--৫৬॥ 

বিদয় ইতি। আহিত, স্থাপিতস্। খ্রব্মভিব্যন্; স্পষ্ট; 7৫৭ 
অহ্থেতি (৩ প্রযুতম্যুতম। যহ্ষোস! মহাধনুরধীরাঃ 1৫৮ 

ভারত ভাবদীপঃ 
শিলকত্বেন পরধ্যচরমূ ॥৩৪ -৪৪। পাঁখিবী পৃথিবীস্থদ্ধিনী পাধিবানাং বাঁজাং ব1৪৫-_৫৫1 
শক্যা মৃলাভূতবা তে কুগ্তলে যাঁচিতঃ 1:৬8 তন্ত পুবত ইতি শেবঃ 4৫৭--৫৯ তম্ 

পক আকা এ এপ কও প্ঞ। 

ভরতনন্দন! তাৰ পৰ আমার ধাবণা এই যে, ভীম্ম দ্রো ও কৃপের তুল্যই 
কর্ণ। পবশুরাম এই কর্ণকে বলিয়াছিলেন ষে, তুমি আমাব সমান হইয়াছ? 7৫84 

সুন্দৰ ও মঙ্গলজনক ছুইটী কুগুল কর্ণেব সহজাত ছিল। ম্হারাজ। ইন্দ্র 
স্বকীয় অমোঘ ও মহাভয়্কব শক্তির (অন্তরবিশেষের) বিনিময়ে শচীদেবীব জন্য সেই 

'কুগডল দুইটা প্রার্থন। করিয়া! লইয়াছিলেন * স্মৃতরাং নেই শক্তিযুক্ত কর্ণেব নিকটে 
অর্জুন কি প্রকারে জীবিত থাকিবে ?॥৫৫-_৫৬॥ 

অতএব হস্তস্থাপিত ফলের স্ায় আমার জয় এবং শক্রগণের সর্ববপ্রকারে 
পবাজয় নুম্পঃই বুঝা যাইতেছে ৪৫৭॥ 

ভব্তনন্দন! এই ভীম্ম এক এক দিনেই দশ হাজাব করিয়া সৈন্য বধ কবিযা 
থাকেন ; আবার ভ্রোণ কূপ এবং অশ্বখামাও ভীগ্মেবই তুল্য মহাঁধনুর্ধর ॥৫৮॥ 

উদ্যোগ-৭৬ (১৪) 



৬০২. মহাভারতে উদ্যোগ- 

₹শপ্তকানাং বৃন্দানি ক্ষত্তিয়াণাং পরস্তপ!। | 
অঞ্জুনং বয়মন্মান্ বা নিহন্যাৎ কপিকেতনঃ ৫৯) 

তাংস্চালমিতি মন্যন্তে সব্যসাচিবধে ধৃতাঃ। 
পাথিবাঃ স ভবাংস্তেভ্যো হযকল্মাদ্যথতে কথম্ 1৬০॥ 
ভীমসেনে চ নিহতে কোহন্যো। যুধ্যেত ভারত !। 
পরেষাং তম্মমাচক্ষ। যদি বেখ পরস্তপ !॥৬১॥ 
পঞ্চ তে ভ্রাতরঃ সর্বে ধুষ্টদ্যুন্নোহ্থ সাত্যকিঃ। 
পরেষাং সপ্ত যে রাজন! যোধাঃ সারং বলং মতম্ ॥৬২॥ 

অন্মাকন্ত বিশিষ্ট যে ভীগ্মপ্রোণরুপাদয়ঃ। 
ভ্রৌণিধিকর্তনঃ কর্ণঃ সোমদভোহ্থ বাহিলকঃ ॥৬৩। 

ভারতকৌমুদী 

সমিতি। হে পরন্তপ! ক্ষত্রিযাণাং যুদ্ধব্যবসায়িতয়া ক্ষত্রিয়বৃত্তীনামিতার্থ, অতএব 

ণমুৎসংহননতুল্যানাং গোপানামবুর্দিং মহৎ্। নাবায়ণা! ইতি খ্যাতাঃ সর্ব সংগ্রামযোধিনঃ ॥” 
ইত্যেতত্নধমাধ্যায়গতরফ্চোক্তো৷ গোপানামিত্যনেন সহ ন বিরোধঃ। সংশগ্রকানাং তদা- 
খ্যানাং দৈষ্টানাং বৃদ্দানি, ব্যষঞ্ছুনং নিহন্তাম, কপিবেতনঃ অঞ্জছুনো বা অল্মান্ নিহন্তাদিত্যাহ- 
রিতি শেষঃ 1৫৯1 9 

তানিতি। সব্যমাচিবধে অলং সমর্থান। ধৃত! অন্মৎপক্ষে বৃতা: /৬০॥ 

ভীমেতি। চকারাদর্ছুনে চ। পরেধাং মধ্যে অন্তঃ কে! যুধ্যেতেতি সন্বনধঃ 1৬১৫ 
পঞ্চেতি। যে যোধাঃ পরেযাং ঘারং শ্রেষ্টং বলং মতম, তে সপ্ত ৬২ 
অন্মকমিতি। যে বিশিষ্টাঃ শ্রেষ্ঠ তান্ শৃথিতি শেষঃ। বিবর্তনো নাম। প্রাগং 

পরন্তপ। তা'র পর, আমাদের পক্ষতুক্ত যুদ্ধব্যবসায়ী সংশগ্রকসৈন্যেরা,বলিয়াছে, 

যে, দয় আমরা অঞ্জুনকে বধ করিব, না হয় অজ্জুন আমাদিগকে বধ কবিবেন' 1৫৯ 
আমাদের পক্ষবর্থী রাজার! মনে করেন যে, সেই সংশগ্কেরাই অজ্জুনবধে সমর্থ 

হইবে; সুতরাং আপনি বিনা কাবণে কেন তাহাদের ভয় কবেন ॥৬০1 

পবস্তুপ ভরতনন্দন ! ভীম ও অঞ্জন নিহত হইলে, শব্দের মধ্যে অন্য কোন্, 

লোক যুদ্ধ কবিবে, তাহা! যদি আপনাব জান! থাকে, তবে আমার নিকট বলুন ৫৬১ 

বাজা! যে সকল যোদ্ধা শত্রুপক্ষের প্রধান বল, তাহার! মোটে সাত জন। 

পাগুবেরা গাচ ভাই এবং ধুষ্টহ্যন্ন ও সাত্যকি ॥৬২॥ 

কিন্তু আমাদের পক্ষে ধীহাব৷ প্রধান, তাহাদেব নাম শুনুন-_ভীগ্র, দ্রোণ 



পর্ববণি পঞ্চপঞ্চাশভমোহধ্যায়ঃ | ৬০৩ 

প্রাগ জ্যোতিষাধিপঃ শল্য আবন্তযো। চ জযদ্রেখঃ 
দুঃশাসনো ছুর্মূখণ্চ দুংসহস্চ বিশাংপতে ! ॥১৪| 

শুতায়ুশ্চত্রসেনণ্চ পুরুমিত্রো বিবিংশতিঃ | 
শলো। ভূরিশ্রবাশ্চৈব বিকর্ণস্চ তবাতুজ্ঃ /৬৫॥ (বিশেষকম্) 

অক্ষৌহিণ্যে হি যে রাজন্! দশৈকা চ সমাহতাঃ। 
নযুনাঃ পরেষাং সপ্তৈব কন্মানে স্যাৎ পরাজয়ঃ /৬৬। 
বলং ব্রিগুণতো হেয়ং যোধ্যং প্রাহ্ বৃহস্পতিঃ। 
পরেভ্যস্তিগুণা চেয়ং মম রাজন্ননীকিনী 1৬৭॥ 

গুণহীনং পরেষাঞ্চ বন্থ পশ্যামি ভারত ! | 
গুণোদযং ব্ুগুণমাতনশ্চ বিশাংপতে | ॥৬৮॥ 

এড সর্ববং সমাজ্ঞায় বলাগ্র্যং মম ভাবত ! | 

ন্যুনতাং পাগুবানাঞ্চ ন মোহং গন্তমর্থসি ॥৬৯॥ 
রি ৩ চ৯০ সঞ . জ জি শু শি ও ও বস 

ভারতকৌমুদী ৃ 
জ্যোতিযাধিপো ভগ: । আবহ! অবস্ভিদেশীযো বিন্দানথবিন্দোে। আত্মনপদং বিকর্দে- 
নৈবান্িতম ॥৬৩--৬৫। 

অক্ষৌহিণ্য ইতি। অপ্তৈবাক্ষৌহিণ্য অতএব পরেষাঃ ম্যুনাঃ 1৬৬ 
ববমিতি। ব্রিগুপতন্তৃতীষভাগেন, হেয়ং হীনম্। গ্রিগুণ ভৃতীয়ভাগেনাধিকা )৬৭ 
গুণেতি। গুণহীনম উৎক্ধাভাবম্। গুণোদয়ম্ উৎ্কধসম্পদম্ ।৬৮॥ 
এতদিতি। বলাগ্রযং ব্লাধিকাম। ন্যুনতাং বলশ্য (৬১৫ 

কূপ, অশ্বথামা, কর্ণ, মোমদত্ত, বাহিলক, প্রাগজ্যোতিযাধিপতি ভগদত্ত, শল্য, অবস্তি- 
দেশীয় ব্ন্দি ও অন্ুবিন্ৰ, জয়দ্রথ, ছুঃশাসন, ছন্দ, দুংসহ, শ্রুতাধু, চিত্রসেন, পুরুসিত্র, 
বিবিংশতি, শল, ভূবিশ্রবা এবং আপনার পুন্র বিকর্ণ ॥৬৩--৬৫। 

রাজা! আমি এগাব অক্ষৌহিনী সৈন্ঠ সংগ্রহ কবিষাছি £ আব পাওবদের পক্ষে 
মাত্র সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে % সুতরাং তাহাদের দৈম্ত আমাদের 

সৈম্ত অপেক্ষা অত্যন্ত নুন। অতএব আমার পবাজয় হইবে কেন 1 /৬৬| 
বুহস্পতি বলিয়াছেন-_বিপক্ষের বল, তিন ভাগের এক ভাগ ন্যুন হইলেই যুদ্ধ 

করিবে; সুতবাং রাজা! আমাব সৈন্য, খক্রসৈম্ত অপেক্ষা তিন ভাগের এক 

ভাগ হইতেও অধিক ॥৬৭॥ 

ভবতনন্দন নরনাথ | আর বিপক্ষের বল বছভাবে নুন এবং নিলেব বল বছুভাবে 
অধিক দেখিতেছি ॥৬৮॥ 



৬০৪ মহাভারতে উদ্ষোগ 

ইত্যুক্ত। সঞ্জয়ং ভূয়ঃ পর্য্যপৃচ্ছত ভারত !। 
বিধিৎস্ঃ প্রাপ্তকালানি জ্ঞাত্ব৷ পরপুরঞ্জষঃ ॥৭০| 

ইতি প্রীমহাভাবতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদযোগ র্ববণি 
যানসন্ধো দুর্য্যোধনবাক্যে পঞ্চপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ 

ক 

বট্পঞ্ধাশত্তমোহধ্যায়ঃ। 
-8%27 

দুর্য্যোধন উবাচ। 
আক্ষৌহিণীঃ সপ্ত লব! রাজভিঃ সহ সঞ্জয় 1 | 
কিংস্থিদিচ্ছতি কৌন্তেয়ো যুদধপ্রেপ্ন,যুধিঠিরঃ 1১ 

ভাবতকৌমুদী 
ইতীতি। বিধিৎস্থবিধাতুিচ্ছঃ প্রাগ্তকালানি কালোচিতানি কারধ্যাণি ॥৭০॥ 

ইতি মহামহোপাধ্য।য-ভারতাচাধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহবিদাঁসসিদ্বাস্তবাগীশভর্টাচার্যবিরচিতাষাং 
মহাভারতটীকায়াং ভারতকোমুদীসমাখ্যাযামুদষোগপর্বণি যানসন্ধো 

পঞ্চপঞ্াশভমোহধ্যায়ঃ ॥*॥ 

_ ঠা 
অক্ষৌহিণীরিতি। যুদ্ধগ্রেপ্স,যু্ধং চিকীযু$ কিংশ্বিদিচ্ছতি কং ভাবমবলম্বতে ৪১ 

ভারতভাবদীপঃ 
অজ্ছনম্॥৫৯। তেভ্যঃ পাগুবেত্যঃ /৬০--৬৬। ব্রিগুণতত্ত্রাংশেন হীনং অরুণ! জ্যংশেনাধিকা 
॥৬৭--৬৯॥ বিবিৎহঃ বিজ্ঞাতুষিচ্ছুঃ প্রাপ্তকালানি কর্ধাণি 8৭০ 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে উদযোগপর্ব্বণি নৈলকন্ঠীষে ভাবতভাবদীপে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহধ্যাযঃ 1৫৫1 

ভরতনন্দন ! আমার বলের এই সকল উৎকর্ষ এবং পাগুবদদেব বলের সেই সকল 

অপকর্ষ জানিয়াও আপনি উদ্দিগ্ন হইতে পারেন না” ॥৬৯॥ 
ভবতনন্দন জনমেজয়। শক্রনগরবিজযী ছুর্যোধন এইবপ বলিষ! বিপক্ষের 

অবস্থা জানিয়া তৎকালোচিত বার্য্য করিবার ইচ্ছায় পুনরাষ সঞ্জয়ের নিকট জিজ্ঞাসা 
করিলেন ।৭০॥ 

স্টক 2 

দূর্যোধন বলিলেন-_“সপ্জয় | কুস্তীনন্দন যুধিষ্ঠির যুদ্ধার্থী হইয়! বাজাদের 
সহিত সাত অক্ষৌহিণী সৈম্ত লাভ করিয়া কি ভাব অবলম্বন করিয়াছেন ?” ॥১॥ 

(৭-)-*বিবিৎন্্তাবাব বানি। 



পর্ববণি যট্পঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ। ৬০৫ 

সপ্য় উন্াচ। 

অতীব মুদিতে৷ বাজন্! যুদ্ধপ্রেপ্লুধিিরঃ 
ভীমসেনার্জুনৌ চোভে। ষমাবপি ন বিভ্যতঃ ॥২॥ 
রথন্ত দিব্যং কৌন্তেয়ঃ সর্ব! বিভ্রাজয়ন্ দিশঃ। 

। মন্ত্র জিজ্ঞাসমানঃ সন্ বীভত্মঃ সমযোজয়ৎ ॥$1 
তমপশ্যায় সন্নদ্ধং মেঘং বিভ্যুদূযুতং যথা । 

সমস্তাৎ সমভিধ্যায় হয্যমাণোহভ্যভাষত 181 

পুর্বরূপমিদং পশ্য বয়ং জেব্যাম সঞ্জয়! | 

বীতৎ্মতর্মাং যখোবাচ তথাহবৈয্যহমচ্যুত ! ॥৫॥ 
দুর্য্যোধন উবাচ। 

প্রশংসন্যভিনন্বস্তান্ পার্থানক্ষপরাজিতান্। 
অনস্তর্জ্ব বথে ব্রহি কথমশ্বাঃ কথং ধ্বজাঃ ॥৬॥ 

০ ওম আস আন ৮ চে জল শর 

ভাবতকৌমুদী 

অতীবেতি। যম নকুসহদেবাবপি, ন বিভ্যতঃ ন বিভীতঃ ॥২/ 
রথমিতি। মন্ত্র অনতপ্রয়োগমন্্রম জিজ্ঞামমানঃ পরী গষিতুমিচ্ছন্ ৪৩। 

তমিতি। সনদ বুদ্ধায জ্জিতম্। সমন্তাৎ সর্ববতঃ, সমভিধ্যা বিচিন্ত্য 19 

ূর্বোতি। পূর্ববরপং পূর্বলক্মণম্। অবৈমি জানামি, হে অচ্যুত! অধ্যবদাযাদত্র্ট। ॥৫। 

গ্রেতি। প্রশংসসি ব্রবীধি, অভিনন্ন্ স্ববনূ। কথং কীদৃশাঃ 1৬ 

মিনির রিটন রি টি 

সন্তয় কহিলেন-_“রাজা | যুধিষ্টির, ভীম ও অর্জুন যুদ্ধার্থী হইয়া গত্যন্ত 

আনন্দিতই হইয়াছেন $ নকুল-সহদেবও ভীত নহেন ২1 

কিন্তু কুন্তীনন্দন অর্জন অন্্প্রযোগেব মন্ত্র পরীক্ষা কবিবাঁর ইচ্ছায় সকল দিক্ 

আলোকিত কবিয়া দিব্য রথ যৌজন! কবিয়াছেন ॥4| 

আমি যুদ্ধপজ্জিত অর্জুনকে বিছ্যাৎসমন্তিত মেঘের ন্যায় দর্শন কবিলাম। তিনি 

সকল দিক্ চিন্তা করিয। আনন্দিত হইয়া বলিলেন-- 881 
“সপ্তয়। আমবা যে জয় করিব, তাহাব এই পুরর্বলক্ষণ দেখ ।ঃ বস্তু তও অজ্জুন 

আমাকে যেপ বলিলেন, আমিও সেইরূপই বুঝিলাম” ॥৫| 

ছুর্য্যোখন বলিলেন--"সঞ্জঘ! তুমি ত দৃতপবাজিত পাঁওবদের প্রশংসায় 

_. প্রবৃত্ত হইযাই বলিযা আসিতেছ। সে যাহা হউক, এখন বল দেখি--অঞ্জুনেব 

রথে কি প্রকার অশ্ব ও কি প্রকার ধ্বজ ?” ৬1 



৬৩৬ মহাভারতে উদ্যোগ- 

সঞ্জয় উবাচ। 

তভৌমনঃ সহ্ শক্রেগ বহুচিত্রং বিশাংপতে ! | 
ৃ রূপাণি কল্গয়ামাস ত্বষ্টা ধাতা সদা বিভো ! ॥৭॥ 

ধ্বজে হি তম্মিন্ রূপাণি চত্ুত্তে দেবমারয়া। 
মহাধনানি দিব্যানি মহান্তি চ লঘুনি চ 1৮॥ 
ভীমপেনানুবোধায় হনৃমান্ মারুতাত্মুজঃ | 
আত্মপ্রতিকৃতিং তন্মিন্ ধ্বজ আরোপয়িস্যাতি ॥৯॥ 

সর্ঘ৷ দিশে! যোজনমাত্রমন্তরং সতিরধ্যগুর্ধ্ রূরোধ বৈ ধ্বজঃ| 
দজত্যসৌ টিভির তথ! হি মার! বিহিত! ভৌমনেন ॥১০| 

শি ০০৩ ওক ও জে তি ০০০ 

কো 
ভৌমন ইতি। ভৌমণে! বিখকর্খা। বহুনি চিত্রাণি আশ্চ্যাণি যন্মন্ কর্মনি তদযথা তথা। 

র্বপাণি প্রকারান্। ত্রষ্ট প্রজাপতি ধাতা ব্রহ্থা ৪৭1 

ধ্বজ ইতি | মহাধনানি গ্রচ্রধনব্যয়সাধ্যনি, মহাস্তি বিশালানি, লঘূনি ক্ুদ্রাণি 1৮7 
ভীমেতি। ভীমসেনম্ত অন্ুরোধায় অন্ুরোধবন্ণায়। অয়ং বৃত্ান্তত্ত বনপর্বণি পঞ্চ 

বিংশত্যধিকশততমাধ্যায়ে দরষ্টব্ঃ | আরোপযিদ্যতি যুদ্ধকাঁলে ইতি শেষঃ ৪৯ 
দর্বা ইতি | অন্তরং মধ্যম। রুরোধ ব্যাপ, ধ্বজে! ধ্বজকিরণঃ | আবুতেহপি পতাকয়া 

আচ্ছাদিতোহপি উত্তোলিতঃ স্থিতোহণীত্যর্থ, অসৌ ধ্ঃ, তরুভিঃ উপরিন্ৃতরুশ[খাভিঃ সহ ন 
সজতি গমনকালে ন লগতে । মায়া কৌশলম্ ১ 4 

সপ্তয় বলিলেন-_-“নরনাথ ! গ্রন্থ! বিশ্বকর্মা!, প্রজাপতি ও বিধাতা ইন্দ্রের 

নহিত মিলিত হইয়! অঞ্জুনের রথধবজের বূপঞ্চলির কল্পনা! করিয়াছিলেন ? তাহাতেই 
তাহার নানাবিধ বেচিত্র্য হইযাছে ॥৭| 

তাহার। প্রচুব ধনব্যয় করিয় দেবলোকীয় কৌশলে নেই. ধ্বজে অলৌকিক, 
বিশাল ও ক্ষুত্র বুতর রূপ নির্মাণ করিয়াছেন ॥৮॥ 

পবননন্বন হনূরান্ ভীমসেনেব অন্থবোধ রক্ষাব অন্ত যুদ্ছার সময়ে সেই ধরছে 
নিজের প্রতিকৃতি স্থাপন কবিবেন ॥৯| 

(আমি বখন দেখিয়াছিলাম, সেই সমরে ) নেই ধ্বজের কিবণ সকল দিকে 

তির্ধকু ও উতদ্ধ একখোজনস্থান আলোকিত কবিয়া'ছল | সেই ধ্বজ উত্তো লত 

থাকিলেও বৃক্ষের শাখাৰ সংলগ্ন হয় না। বিশ্বকর্ম! সেইকপ কৌশলই করিয়া- 

ছেন ॥১০] 
টি রি 

(১:)-ন সংদদ্দতরুঞ্জি নতুতোইপি-্বা ব স্থা নি। 



পর্ব্বণি বট্পঞ্চাশতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৬5৭ 

যথাকাশে শক্রধনুঃ প্রকাশতে ন চৈকবর্ণং ন চ বেছ্ি। কিং নু তগু। 
তথা ধ্বজে। বিহিতো! ভৌমনেন বহ্বাকারং দৃশ্যাতে রূপমন্য ॥১১॥ 
যথাগ্রিধূমে! দিবমেতি রুদ্ধা বর্ণান্ বিভ্রত্তৈজসাংশ্চত্ররূপান্। 
তথা ধবজে! বিহিতো৷ ভৌমনেন ন চেস্তারো! ভবিতা নোত বৌধঃ ॥১২| 
শ্বেতান্তন্মিন্ বাতবেগাঃ সদশ্বা দিব্যা যুক্তাশ্চিত্ররথেন দতাঃ| 
শতং যতৎ, পুর্য্যতে নিত্যকালং হতং হতং দতববং পুরস্তাৎ 1১৩| 

ভারতকৌমুদী 
যথেতি। বহব আকার! যন্ত তৎ্। অন্য ধ্বজস্ ৪১১৪ 

যখেতি। অগ্নিনা যুক্তে ধুমঃ অগ্নিধূযঃ মধ্যপদলোপী সমাস, তৈ্সান্ তেজোময়ান, 
চিতরক্পপান্ বিচিত্রাকারান্ বর্ণান্, বিভ্রুৎ ধারয়ন্ রুদ্ধা ব্যাপ্য, যথা দিবমাকাশমূ, এতি গচ্ছতি, 
তথা তদগিধ্যবদেব, ভৌমনেন বিশ্বকর্মণা, ধ্বজো বিহিতঃ। তত্র ধ্বছে ভারে! গুরুত্বংন 
ভবিতা, উত অথবা, বোধ: কুঁত্রাপি গতিয্যাধাতে! ন ভবিতা চ, ইতি চেৎ যদি অহং সন্তা' 
বয়ামীত্যর্ঘঃ ॥১২। 

শ্বেতা ইতি। চিত্ররথেন তদাখোন গন্ধর্বণ। রাত রব দয ববো ঘি ভৎ শতং 
শতং শতসংখ্যকাশ্বমমানবলম্। যত্তৎ অশ্বচতু্টযম, বিপক্ষেণ হতং হতং সপ, নিত্যকালং পূর্ধ্যতে 
চতন্থভিঃ সংখ্যাভিরিতি শেষঃ, তদ্গন্ধর্্ববরাদেবেতি ভাবঃ 1১৩৫ 

ভারতভাবদীপঃ | 
অক্ষৌহিনীরিতি ॥১--২॥ মন্ত্র অস্তরগরযোজকম্, জিজ্ঞাসমানঃ পরীক্ষিতৃমিচ্ছন্॥৩--৪ 

তথা অবৈমীতি চ্ছেদঃ 1৫--৬| ভৌমনো| বিশ্বকর্মা, ধাত। প্রজাপতি: 1৭ তে ভু শক্র- 
ধাতারঃ রূপাণি চত্তুঃ 8৮78 রূরোধ ম্বতেজসেতি শেষঃ ॥১--১১৪ ভাবো রথে, রোধঃ 
ঘারাদে! য়মপি ন ভবে ॥১২| যত্তৎ অশ্বীনাং শতং হতং গুনঃ গুরঃ কতিপয়াশ্বহননেহপি 

৬ 0০৩ ও ৯৫০০০০৪৪টপরাা 

ইন্্রঙ্থ যেমন আকাশে প্রকাশ পায়,_-তাঁহ! একবর্ণ নহে এবং তাহা যে কি, 
তাহা আমি জানি না; বিশ্বকন্মীও সেইভাবেই সেই ধ্বজরা নির্মীণ করিয়াছেন; 

সুতরাং উহার রাপ নানাপ্রকার দেখা যায় ॥১১॥ 
মিলিত অগ্নি ও ধুম যেমন তেজৌময় বিচিত্র আকাব ধাবণ করিয়া বিস্তৃত হইযা! 

আকাশে গমন কবে, বিশ্বকন্মা অর্জনের ধ্বজটাকে সেইবপ করিষ! নির্মাণ 

করিয়াছেন। উহাতে বিশেষ ভারও হইবে না, কিংব! কোথাও ধাক্কাও লাগিবে না? 
ইহাই আমি ধারণা! করি ॥১২॥ 

গন্ধবর্বরাজ-চিত্রব-প্রদত্ত, শ্বেতবর্ণ, বাষুব স্তায় বেগবান্ ও সুন্দর চারিট! উৎকৃষ্ট 
অশ্ব অর্জুনের সেই রথে সংযুক্ত হইয়াছে। পুর্বে গন্ববর্ধরাজ চিত্রসেন 

9৯) রাধা পরম্ 'ভৃত্যন্তরিক্ষে দিবি বা নরেন্তর | যেযাং গৃতিহা়তে না সরা ইতি 
পাদদমঘধিকংস্প্া বরা! নি। 



৬০৮ মহাভারতে 

তথা রাজ্ঞে দতবর্ণা বৃহত্তে। রথে যুক্তা ভান্তি তথীরয্যতুল্যাঃ। 

খাক্ষপ্রখ্য। ভীমসেনন্ত বাহা৷ রথে বায়োস্তল্যরূপা বভুবুঃ ॥১৪॥ 
কলাধাঙ্গাস্তিত্তিরিচিত্রপৃষ্ঠ। রাত দাঃ শ্রীরতা ফাল্গুনেন। 
ভ্রাতুর্বারস্ত স্ৈস্তরঙ্গৈবিশিষ্টা যুদ! যুক্তাঃ সহদেবং বস্তি ॥১৫॥ 
মানদ্রীপুত্রং নকুলং ত্বাজমীঢ়ং মহেন্দ্রদতা! হরয়ে। বাজিমুখ্যাঃ | 
সমা বায়োর্বলবন্তস্তরস্থিনো বহ্তি বরং বৃত্রশক্রং যথেন্দ্রম্ ॥১৬॥ 
তুল্যাশ্চৈভির্বয়স। বিক্রমেগ মহাজবাশ্চিত্ররূপীঃ সবশ্বাঃ | 
সৌভদ্রাদীন্ ভ্রৌপদেয়ান্ কুমারান্ বহস্ত্যশ! দেবদতা বৃহত্তঃ ॥১৭। 

ইতি ্রীমহাভারতে শতপাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বধণি 
যানসন্ধৌ সঞ্জষবাক্যে যটপঞ্চাশভমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ 

_. ভারতকৌমুদী |] 
তথেতি | রাজ্জো যুধিষ্ঠিরশ্ত, দত্তবর্ণা দন্তবৎ শুভ্রকান্তয়ঃ | তহীর্ধ্যতুল্যাঃ অক্জুনাশ্বসমানবনা 

অস্বাঃ। খক্ষপ্খ্যা ভল্প.কসমানরুফবর্ণাঃ, বাহ! অশ্বাঃ 1১৪] 
কল্মাধেতি। কন্মাবাঙ্গ। নানাবপগাতাঃ, তিতিরিপক্ষিব চিত্াণি পুষ্ঠানি যেঘাং তে। 

ফান্তনেন অঙ্ছনেন। বিশিষ্টাঃ গ্রধানীরুতাঃ 1১৫॥ 
মাত্রীতি। আজমীঢ়ম্ অজমীঢ়বংশজাতম্। হরয়ঃ অশ্ব বাজিমুখ্যা অশ্বপ্রধানাঃ | বাযোঃ 

স্মাঃ সমান।ঃ তরস্থিনো বেগবন্তো বলবন্তশ্চ 1১৬। 

ভারতভাবদীপঃ 
দিব্যগ্রভাবাঁৎ শতং পূর্ধ্যতে যত: পুরস্তাদ্দন্তবরমূ্ (১৩| তথা অমরাঃ বাজ দন্তবর্ণাঃ শ্বেতা: 
বুথে যুক্ত অশ্বাঃ ভান্তি, খক্ষপ্রখ্যাঃ সপ্তধিতুদ্যতেজন: | খঞক্ষা ইতি হ ল্ম বৈ পুরা সপ্ত 

এইরূপ বর দিরাছিলেন 'যে, এঅশ্বগুলি শত অশ্বের বল ধাবণ কবিবে এবং যখন 

যখন শক্রপক্ষ উহার কোন কোনটাকে বধ করিবে, তখন তখনই দেই সেইটা পূর্ণ 
হইবে ॥১৩। 

আব রাজা যুধিষ্টিবের বথে দত্তের স্ায় শুভ্রবর্ণ, বিশীলাকৃতি এবং অর্জুনের 
আশ্বেব ম্যায় বলবান্ চাবিটা অশ্ব সংঘুক্ত হইয়া শোভা পাইতেছে। তা'র পবঃ 
ভীদসেনের রথে ভল্ল,কের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং বাধুব সায় বেগবান্ চারিট। অশ্ব সংবুক্ত 
হইয়াছে 1১৪॥ 

অজ্জুন সন্্ষ্ট হইয! যেগুলি দিয়াছেন, নেগুলির অঙ্গ সকল বিচিত্র এবং পৃষ্ঠ 

তিন্তিবিপক্ষীব স্তায নানাবর্ণ, আর যেগুলি বীরভ্রাতা অর্জনের নিজেব অব মপেক্ষাও 

উৎকৃষ্ট, সেই আনন্দিত অশ্বগুলি সহদেবকে বহন করিতেছে ॥১৫1 
বাযুর ন্যায় বলবান্ ও বেগবান্ ইন্্রপ্রাদত্ত উৎকৃষ্ট অশ্বগণ বৃত্রহস্তা ইন্দ্রেরই 

তুল্য বীর অজমীঢুবংশঙ্গাত মাত্রীপুত্র নকুলকে বহন কবিতেছে 1১৬॥ - 
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ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 
কাংস্তত্র সঞ্জয়াপশ্ঠঃ শ্রীত্যর্থেন সমাগতান্। 
যে যোৎস্যান্তে পাগুবার্থে পুত্রন্ত মম বাহিনীম্ ॥১% 

সঞ্জয় উবাচ। 

মুখ্যমন্ধকরৃষ্ঠীনামপশ্থযং কৃষ্ণমাগতমৃ। 
চেকিতানঞ্চ তত্রব যুযুধানঞ্ সাত্যকিম্ ॥২। 

তুল্য! 'ইঁতি। বয়সা বিক্রমেণ চ এভির্জনাশবৈতুল্যাঃ, মহাজবা মহাবেগাঃ, চিতরপাশ্চ 
সাঃ, সৌভজ্াদীন্ অভিমনতাগ্রভৃতীন্ কুমারান, অপরে চ দেবৈরদ্তা দেবতা, বৃহস্তে বিশালাঃ 
অশ্বাঃ, দ্রৌপদেযান্ কুমারান্ বহস্তি ॥১৭ 

ইতি মহামহৌপাধ্যাধ-ভারতাচার্্য-মহাকবি-পর্ভূষণ-্রীহরিদাসসি্ধস্তবাগীপভট্টাচাধ্যবিরচিতাষাং 
মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌ মৃদ্ীসমাধ্যাযামৃদুযোগপর্ববণি যাঁনসন্ধো 

৬ যট্পঞ্চাশতমোহধায়ঃ ॥০। 

কানিতি। অপশ্ত্বযূ। পাণুবানাং গ্রীত্যর্থেন গ্রীতিজননার্থেন হেতুনা ৪১ 
মুখামিতি। চেকিতানং নাম কঞ্ষিদ্বীরম, যুযুধানং নাম, সাত্যকিং সত্যকপুত্রম্ 1২ 

ভারতভাবদীপঃ 
খাবীনাঁচক্ষত” ইতি শতপথশ্রুতেঃ। পাঠান্তরে খস্টো মুগভেদঃ 1১৪১৬ দেবদৃত্তাঃ চিত্ররখেন 
দৃত্াঃ ॥১৭॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে উদ্ঘোগপর্ব্ণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে বট্পঞ্চাশতমোহিধ্যায়ঃ 1৫৬ 

. আর বয়সে ও বিক্রমে এই অশ্বগুলিরই তুলা এবং মহাবেগশালী ও বিচিত্রবর্ণ 

উংকৃষ্ট অশ্থগণ অভিমন্থ্যপ্রভৃতি কুমারগণকে এবং দেবতী প্রদত্ত বৃহৎ অব সকল 

ত্রৌপদীব পুত্রগণকে বহন করিতেছে” 1১৭ 
- সপ রকিওস্প 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন--“সপ্য় ! বাহার! পাগুবদের জন্য আমার পুত্রের সৈহ্যের 

সহিত যুদ্ধ করিবে, সেবপ পাওবশ্রীত্যর্থে 'আগত কাহারদিগকে সেখানে 

দেখিলে ?”॥১1 
সপ্তয় বলিলেন-__“বৃষি ও অন্ধকবংশশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, চেকিতান এবং সত্যকনন্মন 

যুযুধান সেখানে আসিয়াছেন-দেখিয়াছিখ২। 
উদ্্যোগ-৭৭ (১৪) 



৬১০ | মহাভাবতে উদ্যোগ- 

পৃথগক্ষৌহিণীভ্যাং তৌ৷ পাণুবানভিসংশ্রিতৌ । 
মহারথে সমাধ্যাতাবৃতৌ পুরুষমানিনে। ॥৩| 
অক্ষৌহিপ্যাথ পাঞ্চাল্যো দশভিস্তনযৈরূতিঃ। 
সত্যজিৎপ্রমুখৈর্বারৈর্ধ ইহ্য্পুরোগমৈঃ ॥8|- 
দ্রুপদে বর্ধয়ন্ মানং বিখগ্ডপরিপালিতঃ। 
উপায়া সর্ববসৈন্তানাং প্রতিচ্ছাস্য তদা বপুঃ ॥৫1 (মুগ্রকম্) 
বিরাটঃ সহ পুত্রাভ্যাং শঙ্েনৈবোত্তরেণ চ। 
ূর্য্যদতাদিভিবাঁবৈর্মদিরাক্ষপুবোগমৈঃ 1৬ 
সহিতঃ পৃথিবীপালো ভ্রাতৃভিত্তধৈস্তথ! | : 
আক্ষৌহিগ্যৈব সৈম্ানাং বৃতঃ পার্থ সমাশ্রিতঃ ॥৭॥ (যুগ্বাকম্) 

জাবাসন্থির্মাগধশ্চ ধৃষ্টকেডুশ্চ চেদিরাট্। 
ধক পুথগন্বপ্রাপ্তো হর হি ॥৮| 

ভারতকৌমুদী 
পৃথগিতি। তো চেকিতানযুযুধানৌ ৷ পুকষমানিনো মহাপুরুষন্মন্তো ॥৩ 
অক্ষৌহিণ্যেতি। পা্চান্যঃ পা্ালবাজঃ| মানং ফুধিষিবস্ত গোরবম্, শিখন! তাখ্যেন 

পুত্রেণ পরিপালিতঃ। প্রতিচ্ছাগ্ বর্ণণা আবাধ্য 1৪-৫1 
বিরাট ইতি। ক্ধ্যদত্তমদিরাক্ষৌ৷ বিবাটত্রাতবৌ । পার্থং যুখিিবম্ ॥৬--৭1 
জারেতি। জারামন্বির্রাসন্ধপুতরঃ সহদেব:। অন্ুগ্রার্ধী আগতো ॥৮া 

মহাবথ বলিয়া বিখ্যাত ও মহাবীবাভিমানী সেই চেকিতাঁন ও যুযুধান এক এক 
অক্ষৌহিণী সৈন্তের সহিত আসিষ! পাওবগণকে আশ্রয কবিয়াছেন ॥এ 

পাথশলাধিপতি দ্রুপদবাজা ধুষ্টদায় ও সত্মজিৎপ্রভৃতি দশ জন পুত্রে পরিবেহিত 
এবং শিখস্তিকর্তৃক বক্ষিত হইয়া, বর্মদ্বাবা সকল সৈন্তেব শবীর আবৃত করাইয়া 

তাহাদের এক অন্গৌহিণী লইবা, যুধিষ্টিবেব গৌরব বৃদ্ধি কবিবার জন্য উপস্থিত 
হইয়াছেন ॥৪-_৫॥ 

বিবাটরাজ! ও শঙ্খ উত্তবনামক ছুই পুত্র এবং বীব সূর্ধাদত্ত ও িরা্প্রভূতি 
ভ্রাতুগণের সহিত এক অক্ষৌহিণী দৈন্তে পবিবেদ্টিত হইয়া আসিয়া যুধিষ্টিরকে 

_ আশ্রয় কবিয়াছেন ॥৬--৭॥ 
জবাসন্ধেব পুত্র সহদেব এবং চেদ্দিরাজ ধুষ্টকেতু-_ইহাবা ছুই জন এক এক 

অক্ষৌহিণীসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইযা পুথক্ পৃথক আগমন কবিয়াছেন ॥৮ 

(৩) পুথগঞ্ষৌহিনীভ্যান্ত-বা! বরা নি । 

শে 

রা শি 
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কেকয়া ভ্রাতরঃ পঞ্চ সর্ষে লোহিতকধ্বজাঃ। 
অক্ষৌহিণীপরিরূতাঃ পাণুবানভিসংশ্রিতাঃ ॥৯॥ 
এতানেতাবত্তত্র তানপশ্ঠাং সমাগতান্। 
যে পাগুবার্থে যোৎস্যস্তি ধার্তরা্ট্রন্ত বাহিনীম্ ॥১০॥ 
যো বেদ মানুষং ব্যুহং দৈবং গান্থর্ধমান্্রমূ। 
ন তত্র সেনাপ্রমুখে ধদ্যুন্নো মহাঁরথঃ ॥১১॥ 
ভীগ্রঃ শাস্তনবো! রাজন! ভাগঃ ক*প্তঃ শিখণ্ডিনঃ। 
তং বিবাটোহনুসংযাতা সার্ধং মত্স্তৈঃ প্রহারিভিঃ ॥১২। 
জ্যেষ্ঠস্ত পাওুপুত্রস্ত ভাগে! মদ্রাধিপো বলী | 
তো তু তন্রাক্রবন্ কেচিদ্বিষষে। নো মতাবিতি ॥১৩| 
দুর্য্যোধনঃ সহহৃতঃ সাদ্ধং ভ্রাভৃশতেন চ। 
প্রাচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ ভীমসেনস্য ভাগতঃ ॥১৪॥ 

০০ ০০০ মি নতি ০০ 

ভারতকৌমুদী 
কেকয়। ইতি। লোহিতকাঃ,প্রবালমণয়ে! ধ্বজেষু য্যোং তে 2) 
এতীনিতি। এতাবত এতাবৎসংখ্যকান্ ৪১০। 

যইতি। বেদজানাতি। সেনীযাঃ প্রমূখে সন্মুখে 1১১৪ 

ভীম্ম ইতি। ভাগো যোদ্ধব্যাংশঃ। অন্সংযাতা ঘুদ্ধে অন্থ্গমিস্ততি 1১২ 

জোষ্ঠন্তেতি। বিষমৌ অসমানো৷ যোদ্ধারো, মন্রাধিপন্ত এর ধান্টাদিত্যাশয়ঃ ॥১৩ 
দুর্ষোধন ইতি। ভাগতো ভাগে, ক৯গা ইতি শেষঃ 1১৪1 

আব প্রবালমণ্ডিতধবজ কেকহদেশীয় পঞ্চ ভাতা এক অক্ষৌহিদীসৈস্ে পরিবৃত 
হইয়। আসিয়া পাগুবগণকে আশ্রয় করিযাছেন ৯1 

যাহারা পাগুবগণের জন্য হুর্যোধনের সৈম্তের সহিত যুদ্ধ কবিবেন, এই সেই 
এতগুলি যোদ্ধাকে সেখানে সমাগত দেখিলাম ॥১০॥ 

যিনি দৈব, গান্ববর্ষ, আম্মুর ও মানুষ বহ রচনা করিতে জানেন, সেই মহারথ 
ধায় সৈশ্তগণের সম্মুখে থাঁকিবেন 1১১1 

রাজা! শাস্তনুনন্দন ভীম্ম শিখণ্তীর ভাগে করিত হইয়াছেন এবং বিরাটরাজ। 
মধত্তদেশটীয় সৈম্তগণের সহিত সেই শিখণ্ডতীব অনুগমন করিবেন 1১২॥ 

বলবান্ শল্যরাঁজ! যুধিটি”বর ভাগে নিষ্ষ্ট হইয়াছেন? কিন্ত ইহার! পরম্পব 
সমান নহেন $ সুতরাং এই নির্দেশ আমাদের অভিমত নহে” এই কথ! সে বিষয়ে 
কতকগুলি লোক বলিয়াছে ॥১৩| 



ডি মহাভাবতে উদ্যোগ- 

অজ্জবনস্ত তু ভাগেন কর্ণো৷ বৈকর্তৃনো মতঃ। 
অশ্বথামা বিকর্ণষ্চ সৈহ্মবশ্চ জযদ্রথঃ ॥১৫॥ 
অশক্যাশ্চৈব যে কেচিৎ পৃথিব্যাং শৃবমানিনঃ | 
সর্ববাংস্তানর্জুনঃ পার্থ: কল্পযামাস ভাগতঃ ॥১৬। 
মহেম্বাস! বাজপুন্রা ভ্রাতরঃ পঞ্চ কেবযাঃ। 

কেকযানেব ভাগেন কৃত্বা যোতস্তান্তি সংযুগে ॥১৭॥ 
তেষামেব কৃতো৷ ভাগে মালবাঃ শান্বকাস্তথা ৷ 

ত্রিগর্তানাঞ্চ বৈ মুখ্য যৌ তৌ সংশপ্তকাবিতি ॥১৯| 
ছুর্য্যোধননূতাঃ সর্বেব তথা ছুঃশাসনস্ত চ। 

সৌভদ্ণ কতো ভাগো বাজ। চৈব বৃহ্লঃ ॥১৯| 

ভাবতকৌমুদী 
অক্ছুনন্তেতি। বিকর্তনেন ছেদনেন বর্শদানাতৈকর্তনো নাম। সৈম্ধবঃ সিরা: 0১৫ 
অশক্যা ইতি । জেতুমিতি শেষঃ। ভাগতো! নিজাংশে 4১৬! 

মহ্ঘোসা ইতি। কেকথানেব শ্ববিরোধিনঃ কেকষদেশীযানেব যোধান্ 1১৭ 
তেষামিতি। তেষাং পঞ্চানাং ভ্রাতুণামেব। মাঁলবাঃ শাকাশ্চ তত্তদ্বশীযাঃ |১৮। 
দুর্ষোধনেতি। দুর্য্যোধনস্থতানাস্ত কিষন্তো ভীমভাঁগে কিয়ন্তশগাভিমন্তাগে ইতি 

“ুর্যোধন: সহন্ৃতঃ” ইত্যাদিনা!প্রাণ্ডক্েন মহ ন বিরোধঃ। সৌভদ্রেণাভিমন্থ্যনা 1১০1 

পুত্র ও একশত ভ্রাতাব সহিত ছুর্য্যোধন এবং পূর্ববদেশীয় ও দক্ষিণদেশীয় যোদ্ধারা 
ভীমসেনের ভাগে কল্পিত হইয়াছেন ॥১৪॥ 

- বিবর্তন কর্ণ, অশ্বথামা, বিকর্ণ ও সিঙ্গুবাজ অয়দ্রথ-_ইহাঁরা অর্জুনের ভাগে 
নির্দিষ্ট হইযাছেন ॥১৫॥ 

আর পৃথিবীব মধ্যে যে কেহ বীবাভিমানী ও যুদ্ধহুদর্য, তাহাদের সকলকেই 

পুথানন্দন অজ্ঞুন আপন ভাগে কল্পনা কবিয়। নিযাছেন ॥১৬॥ 

কেকয়দেশীয় রাজপুত্র মহাধনু্ধব পঞ্চ ভ্রাতা বিরোধী কেকয়দেশীয় যোদ্ধা" 

দিগকেই নিজভাগে নির্দিষ্ট কবিযা সমবান্গনে যুদ্ধ করিবেন ॥১৭ 
'আর মালবদেশীষ ও শাব্বদেশীয যোদ্ধাব! এবং ত্রিগর্তদেশীয যোদ্ধাদের মধ্যে 

সংশপ্ুকনামে সেই যে ছুই জন প্রধান আছেন তাহাবা, কেকয় পচ ভ্রাতার অংশেই 

নির্দিষ্টি হইযাছেন ॥১৮॥ 
ছুয্যোধন ও ছুঃণাসনেব পুত্রেবা নকলে এবং বৃহদ্বলরাজ! অভিমন্থযর অংশে 

কল্লিত হইয়াছেন ॥১৯৫ 





৬১৪ মহাভারতে উদদযোগ- 
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 

ন্ সত্তি সর্বের পুত্রা মে মুঢা ছুদুিতদেবিনঃ | 
যেষাং যুদ্ধং বলবত! ভীমেন রণমুর্ধনি ॥২১॥ 
রাজানঃ পাধিবাঃ সর্ব প্রোক্ষিতাঃ কালধর্মণা। 
গাণ্তীবাগিং প্রবে্ষ্যন্তি পতঙ্গা ইব পাবকম্ ॥২৭| 
বিদ্রুতাং বাহিনীং মন্যে কৃতবৈরৈর্মহাত্মভিঃ। 
তাং রণে কেহনুযাস্থ্তি প্রভগ্নাং পাগুবৈরুধি ॥২৮॥ 
সর্বে হৃতিরথাঃ শৃবাঃ কীন্ভিম্তঃপ্রতাপিনঃ। 
দুর্য্যপাবকয়োস্তল্যান্তেজস! সমিতিঞ্য়াঃ ॥২৯॥ 
যেষাং যুধিষ্ঠিরো৷ নেতা গোপ্তা চ মধুসৃদনঃ 
যোৌধো৷ চ পাগুবে বীর সবযসাচিন্বকোদবে ॥৩০| 

. ভারকৌমুদী - 

নেতি। নস্স্তি ন জীবন্তীতি সম্ত(বনযোক্তিঃ 1২৬! 

রাদান ইতি। পাধিবাঃ পৃথিবীস্থাঃ। প্রে।ক্ষিতাশ্ছোনায় পশুবৎ পোগশাশীরজা, 

কালধধ্শণ! মৃত্যুনা 1২৭ 
বিদ্রতামিতি। বিদ্রুতাং মথিতাম্। কেহম্যান্তস্তি অপি তু কেহপি নেত্যর্থঃ 8২৮ 
সর্ব ইতি। স্মিতিগষা যুদ্ধবিজযিনঃ, সংজ্ঞাবিবক্ষয়া “নানি ত্৮-_ইত্যাদিনা খঃ 1২৯ 

ঘৃতরাষ্ট্র "বলিলেন “সমরাঙ্গনে বলবান্ ভীমসেনেব সহিত যাহাদের যুদ্ধ 
হইবে, সেই ছুষ্টপাশক্রীড়াকারী মদীয় মূর্খ পুত্রেব নাঁই বলিয়াই মনে 
করি ॥২৬| 

পৃথিবীর রাজাবা সকলে মৃত্যুকর্তৃক্ণ প্রোক্ষিত হইয়াছেন ; সুতরাং পতঙ্গ 
যেমন অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইবপ ভীহারা গাণ্তীববপ অগ্নিতে প্রবেশ 
করিবেন ॥২৭ 

আমি মনে করি-__কৃতবৈর মহাত্মা পাঁগুবের! যুদ্ধে আমার সৈম্ত মথিত ও 
ছত্রভগ্র করিবেনঃ ন্ৃতরাং সেই অবস্থায় যুদ্ধে কাহারা তাহাদের অন্ুমবণ 
করিবে ॥২৮॥ 

পাঁগুবের৷ সকলেই অভিরথ, বীর, কীন্তিমান্, প্রতাপশালী, তেজে নূরধ্য ও অগ্নির 
তুল্য এব যুদ্ধবিজয়ী ॥২৯ 

সয়! যুধিষ্ঠির যাহাদেব পরিচালক, বৃষ্ণ যাহাদেব রক্ষক, মহাবীর ভীম 
ও অর্জুন যাহাদেব যোদ্ধা এবং নকুল, সহদেব, পৃষতপোত্র ধৃষ্ত়, দাত্যকি, 

(২৯)-""মুডা দুর্মগ্রবেদিনঃ- পি 





৬১৬ মহাভারতে উদ্ষোগ- 

হুতেজসো মহ্ঘোসানিন্দ্োপি সহিতোহমরৈঃ | 
অশক্তঃ সমরে জেতুং কিং পুনস্তাত | পাঁগুবাঃ ॥৮॥ (যুগ্মকম্ 
সর্ব চ পৃথিবীপাল! মদর্ঘে তাত ! পাণুবান্। 
আর্য্যাঃ শক্্ভৃতঃ শুরাঃ সমর্থাঃ প্রতিবা ধিতুম্ 1৩৯॥ 
ন মামকান্ পাগুবান্তে সমর্থাঃ প্রতিবীক্ষিতুমৃ। 
পবাক্রান্তো হহং পাণ্ডুন্ সপুত্রান্ যোদ্ধুমাহবে ॥৪০॥ 
মত্প্রিয়ং পাঁধিবাঃ সর্বেব যে চিকীর্বস্তি ভারত !। 
তে তানাবারয়িয্যন্তি এপেয়ানিব তন্তনা ॥৪১॥ 
মহত৷ রথবংশেন শরজালৈশ্চ মামকৈঃ। 
অভিন্রুতা৷ ভবিঘ্যন্তি পাঞ্চালাঃ পাগুবৈঃ সহ্ ॥8২॥ 

ভারতকৌমুদী 
পিতেতি। ছুন্দ্রযমিতি সর্ববতাম্বেতি। মহ্ঘাঁসান্ মহাঁধনূর্ধবান্ $৩৭--৩৮| 
সর্ব ইতি। আর্্যাঃ সজ্দনাঃ। অতএব বিশ্বাসঘাতকতাঁপি তেষু ন সম্ভবতীতি ভাব; 1৩০ 
নেতি। পাগ্র্পাগুবান্। যোদ্ধ,্ সমর্থ ইতি শেষঃ 19০1 

মদ্দিতি। এণেয়ান্ হরিণশাবকান্, তন্ন! তন্তনিশ্মিতজালেন 89১ 
মহতেতি ৷ বথানাং বংশেন সমূহেন। অভিক্রতাশ্ছিন্নভিন্নাঃ ॥৪২। 

ভাবতভাবদীপঃ 
কাংস্তত্রেতি ১--২৩। সম্হবানেন, তত্তমামাখ্যানেন ॥২৪॥ অকাঁনিকং কালবিলম্বং বিনা 

॥২৫--২$ মোক্ষিতাঃ পশ্তবৎ বধার্ঘং সংস্কৃতাঃ কালধর্্ণা যজমানেন বা |২৭_৪০। এণেয়ান্ 

নকলেই মহাঁতেজ1 ও মহাধনুর্ধার; স্ৃতবাং দেবগণের সহিত ইন্্রও ইহাদিগকে যুদ্ধে 
জয় করিতে সমর্থ হন না ; অতএব পাগুবদেব কথা আর কি বলিব, ॥৩৭-_-৩৮॥ 

পিতা! বীর, অস্ত্রধারী ও সঙ্জন সকল বাজাই আমার জন্ত পাগুবগণকে 
নিবারণ করিতে সমর্থ ॥৩৯॥ 

সুতরাং সেই পাঁওবের! আমার পক্ষের দিকে দৃপ্টিপাঁত কবিতেও সমর্থ হইবে না। 
তা'র পর, আমিও পরাক্রমশালী বলিষা পুত্রগণের সহিতই পাঁগুবগণের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিতে সমর্থ হইব ॥৪০॥ 

ভরতনন্বন! যে সকল রাজা আমার প্রিয়কা্য করিবাব ইচ্ছা কবেন, তাহার! 
জালদার। হবিণশাবকদিগেব নায় পাগ্বদিগকে বারণ কবিবেন ॥৪১॥ 

আমার পক্ষেব বিশাল রথসমূহ ও শরজালদ্বারা পাঁওবগণের সহিত পাঁঞ্চালের। 
ছিন্নভিন্ন হইবে” ॥৪২॥ 



পর্র্বণি সপ্তপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ। ৬১৭ 

ধুতবান্টী উবাচ। 

উন্মত ইব যে পুত্রো বিলপত্যেষ সঞ্জয় ! | 
নহি শক্তো রণে জেতুং ধর্মরাজং যুধিিরম্ ॥8৩। 
জানাতি হি যথা ভী্মঃ পাগুবানাং ষশস্থিনামৃ। 

বলবভাং সপুত্রাণাং ধর্মজ্ঞানাং মহাত্মনাম্ ॥38॥ 

যতো নারোচয়দয়ং বিগ্রহং তৈর্মহাত্বতিঃ। 
কিন্তু সপ্ভয়! মে ভ্রহি পুনস্তোং বিচেষ্টিতম্ ॥8৫॥ 
কস্তাংস্তরম্িনো ভূষঃ সন্দীপযতি পাণুবান্। 
অচ্ষিত্মতো মহ্ষাসান্ হবিষা পাঁবকানিব ॥৪৬1 

সঞ্জষ উবাচ। 

ধৃউ্যুন্নঃ সদৈবৈতান্ সন্দীপয়তি ভারত । | 

ুধ্যধবমিতি মা তৈষ যুদ্ধাস্তরতসত্তমাঃ! ॥8-1 

ভাবতকৌমুদী 

উদ্মত্ত ইতি। বিলপতি গ্রলপতি । শক্তো ন ভবিস্ততি এব ইত্যনতবৃত্তি: ॥৪৩। 

জানাতীতি। থা যথার্ঘমূ। বলবর্ধাং ব্লম্ 1৪81 

ফত ইতি। নারোচয়ৎ নাভিলিতবান্, কর্ণস্ত তিরন্কারাদিত্যাশযঃ 1৪৫1 

কইতি। তরম্বিনো বলব্তঃ। অন্দীপয়তি সমূত্েদষতি। অন্ঠিম্মতস্তেজস্ষিনঃ 1৪৬৫ 

ষ্টেতি। সব্দীপনগ্রকারমাহ যুধাধ্মিত্যাদিভিঃ সার্দৈস্িভিং সলোকৈঃ 1৪৭ 

ধুতরষ্ট্ি বলিলেন- “সপ্রয়। আমাৰ এই পুত্র উন্মত্ের ন্যাঁষ বলিতেছে। কাৰণ, 

এ যুদ্ধে ধর্মবাজ যুধিষটিরকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না 18৩ 

যশব্বী, ধর্মজ্ঞ ও মহাত্মা পাণ্বগণেৰ এবং তাহাদের পুত্রদ্িগেব বল ভাগ্মই 

যথার্থবপে জানেন 188॥ 

যে হেতু সেই মহাত্মাদের সহিত যুদ্ধ করিতে ইহাব অভিকচি নাই। সে 

যাহা হউক, এগ্রয! তুমি পুনবায় আমার নিকট তীহাদেব ব্যবহারের কথা 

বল ॥৪৫॥ 

স্বতদ্বারা অগ্নিকে যেমন সমুত্রেজিত কবে, দেইরূপ কোন্ ব্যক্তি--বলধান্ 

তেজন্বী ও মহাধনুর্ধর পাগুবগণকে অধিক সমুত্ধেজিত করিতেছে ?” 18৬। 

সপ্তয় বলিলেন-_“ভরতনন্দন 1 পুষটহ্যারই পাগুবগণকে নব্ববদ। সমুণ্ডেনি 

করিতেছেন। (তিনি বলেন-_-) “ভবভশ্রেষ্ঠগণ! আপনাবা ভয় কবিবেন নাং 

যুদ্ধ করুন ॥৪৭ 

উদ্যোগ-৭৮ (১৪) 



৬১৮ মহাভারতে উদ্যোগ- 

যে কেচিৎ পাথিবাস্তত্র ধার্ডবাষ্ট্রেণ সংৰৃতা 
যুদ্ধে সমাগমিশ্মন্তি তূমুলে শন্তরসঙ্কুলে 1৪৮ 
তান্ সর্ব্বানাহবে ুদ্ধান্ সানুবন্ধান্ সমাগতান্। 
অহমেকঃ সমাদাস্তে তিমির্মংস্তানিবোদকাৎ ॥৪৯॥ (যুগ্রকমূ) 
ভীম্মং দ্রোণং কপং কর্ণৎ দ্রৌণিং শল্যং স্থযোধনমূ। 
এতাংস্চাপি নিরোৎ্স্যাপি বেলেব মকরালয়ম্ ॥৫০। 
তথা ক্রুবস্তং ধর্মাত্বা প্রাহ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ। 
তব ধৈর্য্যঞ্চ বীর্ধ্যঞ্চ পাঞ্চালাঃ পাগুবৈঃ সহ ॥৫১॥ 
সর্ববে সমধিরূঢাঃ ম্মঃ সংগ্রামান্নঃ সমুদ্ধর | 
জানামি ত্বাং মহাবাহো'! ক্ষত্রধর্মে ব্যবস্থিতম্ ॥৫২॥ 
সমর্থমেকং পর্য্যাপ্তং কৌরবাণাং বিনিগ্রহে | . 
পুরস্তাদরপযাতানাং কৌরবাণাং যুযুৎসতাম্ ॥৫৩| 
ভবতা যদ্বিধাতব্যং তন্নঃ শ্রেয়ঃ পরস্তপ !। 
ংগ্রামাদপযাতানাং ভগ্নানাং শরপৈষিণাূ ৫৪1 

পৌরুষং দরশয়ন্ শুবে। যস্তিষ্টেদগ্রতঃ পুমান্। 
ভিটিরা সহত্রেণ ইতি নীতিমতাং মতম্ ॥৫৫। (লক) _ 

* ভারতকৌমুদী 
যইতি। সংবৃতাঃ সম্যগ, ব্যাপারিতাঃ। সান্বদ্ধান্ সান্চরান্ 1৪৮--৪৯। 

ভীম্মমিতি। বেলেৰ তীরমিব, মকরালযং সমুদ্রম্॥৫০॥ 
তথেতি। স্মধির্া আশ্রিতাঃ। পর্যাপ্ত, যথেষ্টং সমর্থম্। : ভগ্রানাং পরাজিতানাম, 

অগ্রত ইতি সম্বন্ধঃ। ক্রীণীযাদায়ত্তীকুর্যাৎ, সহশ্রেণ বছধনেন ॥৫১--৫৫1 

হুর্য্যোধনকর্তৃক যুদ্ধে বৃত হইয়া যে কোন রাজ তুমুল ও অন্ত্রসঙ্কুল যুদ্ধে 
আগমন কবিবেন, তিমি বুহৎ জলজন্ত) যেমন জল হইতে মত্স্তাসমূহকে গ্রহণ করে, 
আমি একাকীই সেইরূপ যুদ্ধে সমাগত ক্রুদ্ধ সেই সকল বাঁজাকে তাহাদের 

অনুচরবর্ণের সহিত গ্রহণ করিব ॥৪৮--৪৯1 
এবং তীর যেমন সমুদ্রকে নিবাবণ করে, আমিও সেইবপ ভীঘ্ঘ, দ্রোণ, কৃপ, 

কর্ণ, অশ্বখামা, শল্য ও ছূর্য্যোধনকে নিবাবণ কবিব” ॥৫০] 
ধ্টহ্যয় এইবপ বলিতে লাগিলে, ধর্ম ্বা রাজা যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন-_-“মহা- 

বাহু! পাগুবদের সহিত পাথশলেরা সকলেই আপনাব ধৈর্য ও বীর্য আশ্রয় 
হি ি5988858855156868505798525586885882 

(২) সর্ধে সমধিরঢাঃ শ্ব-বা ব বা নি। 



পর্বণি সপ্তপঞ্চাশতযোহধ্যায়ঃ | ৬১৯ 

স ত্বং শৃবশ্চ বীবশ্চ বিক্রান্তপ্চ নররভ!| 
ভ্যার্তানাং পরিভ্রাতা সংযুগেষু ন সংশয়ঃ ॥৫৬| 
এবং ক্রবতি কৌন্তেয়ে ধর্মাতুনি বুধিঠিবে। 

. হুইছ্ন্ উবাচেদং মাং বছো গতসাধ্বসমূ ॥৫৭॥ 
সর্ববান্ জনপঘান্ সুত! যোধা৷ দুর্য্যোধনস্ত যে। 
সবাহিলিকান্ কুরূন্ জযাঃ প্রাতিপেযান্ শরদ্বতঃ 1৫০1 
সুতপুত্রং তথা দ্রোণং সহপুত্রং জযদ্রথমৃ। 

১. ছুঃশাসনং বিকর্ণর্চ তথা ছুর্য্যোধনং নুপমৃ। 

ভীন্মঞ্চ ত্রাহি গত্বা ত্বমাণ্ড গচ্ছ চ মা চিরম্ 7৫৯1 
সপ শা আপ আপাত ০০০ পপি 

ভাবতকৌমুদী 
ইতি । শূরে! বনবান্, বীর উৎসাহী, বিক্রানতস্তেজন্বী 1৫৩। 
এবমিতি ৷ গতসাধ্বসে! নির্ভবঃ ॥৫৭ 
সর্বানিতি। জনপদান্ জনপদবাগিনো জনান্, যোধা যোদ্ধার: । প্রাতিপে়ান্ গ্রতিপ- 

বংশোদ্তবান্, শরঘতঃ পুত্রং কৃপমিতি শেষ: ॥৫৮। 
কতেতি। মা চিরং বিলঘ্ং ন কুরু। যট্পাদোহয়ং শোকঃ 1৫7 

করিয়া রহিয়াছেন; স্থৃতবাং আপনি আমাদিগকে যুদ্ধ হইতে উদ্ধাব করুন। 
পরস্তপ। কৌববেরা যুদ্ধার্থী হইযা সম্মুখবর্তা হইলে, আপনি একাকীই তাহাদিগকে 
নিগ্রহ কবিতে সর্ববপ্রকারে সমর্থ, সুৃতবাং আপনি ক্ষত্রিযধর্থ্নে অবস্থান কবেন, 
ইহা আমি জানি; অতএব আপনি যাহ! করিবেন, তাহাই আমাদের মঙ্গলজনক 
হইবে। যে বীবপুকষ পুকষকার দেখাইযা যুদ্ধ হইতে পলায়মান, পরান্রিত ও 
শরণার্থী লোকদিগের সম্মুখে থাকিতে পাবেন, সহস্র ধন ব্যয করিযাও ভীহাকে 
আয়ত্ত করিবে, ইহাই নীতিজ্ঞদিগের মত ॥৫১--৫৫॥ 

নরশ্রেষ্ঠ। আপনি বলবান বীর ও বিক্রনণালী বলিয়া! যুদ্ধে ভয়ার্দিগের 
রক্ষক হইবেন ; এ বিষষে কোন সন্দেহ নাই” ৪৫৬1 

কুস্তীনন্দন ধর্ম্াত্বা যুধিষিব এইবপ বলিতে লাগিলে, ধুষ্টহ্যর নিওয়চিণ্ডে 
আমাকে এই কথ! বলিলেন--॥৫৭॥ 

“নপ্রয়! সেখানে ছয্যোধনের যে সকল যোদ্ধা! আছেন তাহাদিগকে, দেশবাসী 
সকল লোককে, বাহিলকপ্রভৃতি কৌব্ধগণকে, প্রতিপবংখাযদিগকে এব কপাাধাকে 
তুমি যাইয! বল ॥৫৮॥ 

আর কর্ণ, দ্রোণ, পুত্রগণের সহিত ভয়দ্রথ, হংশান, বিকর্ণ, বাদ দুধ্যোধন এবং 
ভীম্মকেও যাইয়া বল $ তুমি বহর বা, বিলম্ব করিও ন! 42৯ 



৬২০ মহাভারতে উদ্যোগ- 

যুধিষ্ঠিবঃ সাধুনৈবাভ্যুপেয়ে। মা বো! বধীদর্ভুনে! দেবগুপ্তঃ। 
বাজ্যং দদ্ধং ধর্মদরাজস্ত তুর্ণং যাচধ্বং বৈ পাগুবং লোকবীরমূ ॥৬০॥ 

নৈতাদুশো হি যোধোহস্তি পৃথিব্যামিহ কশ্চন। 
যথাব্ধিঃ সব্যসাচী পাণ্ডবঃ সত্যবিক্রমঃ ॥৬॥ 
দেবৈহি সংভূতো। দিব্যো রথো। গান্তীবধন্বনঃ | 
ন সজেয়ে মনুষ্যেণ মান্ম কৃধ্বং মনো! যুধি ॥৬২॥ 

ধতরাষ্ট্রী উবাচ। 
ক্ষব্রতেজা ব্রহ্মচারী কৌমাবাদপি পাগুবঃ। 
তেন সংযুগমেষ্যন্তি মন্দা বিলপতো। মম ॥৬৩॥ 
হুর্য্যোধন ! নিবর্তম্ব যুদ্ধাুরতসভম !। 
ন হি যুদ্ধং প্রশংসন্তি সর্ববাবস্থমরিন্দম ! ॥৬৪॥ 

ভাবতকৌমুদী 
, কিংব্রবীমীত্যাহ-_যুযীতি। সাঁধুনা! অনুনযাদিসছ্যবহারেশৈব, বুধিঠিরঃ, অত্যুপেষঃ প্রাপো 
ুস্াভির্বনীকর্তব্যঃ। দেবৈগুপ্তো! রক্ষিতঃ অঞ্জইনঃ, বে যুগ্মান্, ম! বধীৎ্ ন হত্ত। ধর্ণরাজন্ত 
রাজ্যমঃ দৃগ্ধং তশ্মৈ দত্ত। তথা লোকবীবং পাওবং যুধিষ্িরম্ তুর্ণৎং যাচধ্বং ক্ষমামিতি শেষঃ 1৬1 
ঈদৃক্করণে কো হেতুবিত্যাহ-_নেতি। যোধে যোছ্ধা। নবাসাটী অঞ্জন: ॥ ॥৬১। 
দেবৈরিতি। সংভূতো রক্ষিতঃ। মান্দ কৃধ্বং ন কুরুত।৬২] 
ক্ত্রেতি। পীঁগুবো! যুধিষিরঃ। তেন পাগ্ডবেন সহ। মন্দা! মৎপুত্রাঃ ॥৬৩। 
দুর্ধ্যেধনেতি। হি যম্মাৎ। সর্ব অবস্থা বন্মিন তৎ |৬৪॥ 

“আপনার! সথ্যবহার কবিয়াই যুধিষিরকে বদীভূত ককন, দেবগণরক্ষিত অর্জুন 
যেন আপনাদিগকে বিনাশ করেন না; অতএব যুধিষ্ঠিবের বাঁজ্য যুধিষ্টিরকে 
সমর্পণ ককন এবং জগছীর যুধিষ্টিরেব নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা ককন ॥৬০॥ 

সত্যবিক্রম পাগুনন্দন অর্জুন যেরূপ যোদ্ধা, এপ যোদ্ধা এখন পৃথিবীতে অপর 

কেহ নাই ॥৬১1 
তা'র পর, অর্জুনের অলৌকিক রথখানা দেবগণেব রঙ্গিত, সুতরাং তাহা 

মানুষেব পক্ষে অজেয় ; অতএব আপনাব৷ যুদ্ধের দিকে মন দিবেন না” ॥৬২॥ 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন-_“যুধিঠির বাল্যকাল হইতেই ক্ষাত্রতেজে তেজীঘান্ এবং 

্রম্মচাবী। এ দিকে আমি বিলাপ কবিতেছি, আমাকে অগ্রাহ্য করিষা আমার মূর্খ 
পুত্রের! সেই ঘুধিষ্িরেব সঙ্গেই বুদ্ধ করিবে ॥৬৩॥ 

(২) ইতঃ পরম্ “*""সপ্চপগশতমোহ্ধ্যায*--ব! ব রা নি। 
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অলমর্দং পৃথিব্যান্তে সহীমাত্যস্য জীবিতুম্। 

প্রয়চ্ছ পাওুপুত্রাণাং যথোচিতমবিন্দম !॥৬৫। 
. এতদ্ধি কুরবঃ সর্ব যন্যান্তে ধর্মসংহিতযূ। 
যব প্রশান্তিং মন্তেথাঃ পাঙুপুরৈর্মহাত্মভিঃ ॥৬৬। 

অঙ্গেমাং সমবেক্ষন্থ পুত্র! স্বামে বাহিনীম্। 

জাত এষ তবাভাবস্তৃস্ত মোহান্ন বুধ্যসে ॥৬৭॥ 

ন্ তৃহং যুদ্ধমিচ্ছামি নৈতদিচ্ছতি বাহিলিকঃ। 

* নচভীগ্মো ন চ দ্রোণে! নাখখাম। ন সঞ্জয় 1৬৮] 

ন দোমদতে| ন শলো ন কৃপো! যুদ্ধমিচ্ছতি | 

সত্যব্রতঃ পুরুমিত্রো৷ জযো! ভূবিশ্রবাস্তথা ॥৬৯। 
০ শে শব 

ভাবতকৌমুদী 
অলমিতি। অলং সমর্থমূ। যথোচিতং বাজ্যার্দধম্ ।৬৫ 

এতুদিতি। ধর্শদংহিত, ধর্মদক্গতম্। প্রশান্তিং সন্ধিনিপা্ভাম্ ?৬২। 

অঙ্কেতি,। অঙ্নশবঃ স্ধোধনে। অভাবো৷ যুদ্ধনিবদ্ধনো ধ্বংস: ৬৭ 

দ্ধ র্বরষামেবাসম্্রতিমাহ--নেতি। বাহিলীকো নাম কশ্চিীরঃ 1৬৮ 

ভাবতভাবদীপঃ 
হরিণশাবান্, তন্ন! পাশেন ॥৪১--৫৭। শরদ্ধতঃ আহঘুগ্রতঃ বিরক্কনক্ষণয়া! গতায়ুধ ইত্যার্থঃ 

॥৫৮--৫৯/ দধং দত £৬০--৬১/ কৃধবং কুকধ্বয্ £৬২--৬৯ জাত এষ তবাভাব ইত্যত্র শম 

এব ম্হচ্ছে় ইত্যাধুনিকঃ পাঠঃ। তরাভ্যাব ইতি পাঠে ওরানীমন্থাদীনাং বেগবতাং 

বাহনানামভ্যাবঃ সর্বতঃ স্বা্নং কওুরোগাছাপড্রব ইতি যাবৎ। “অবক্ষরশগতিবাস্তীত্যাদেঃ” 

বাদনারধাৎ ঘঞ.। আমাৰ ইতি পাঠে আমাবঃ ক্ষতং যানেবপত্রব: পরাজনবক্ষণমিতি 

ভরতশ্রেষ্ঠ অবিন্দম দূর্যোধন ! যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। কাবণ, বিচক্ষণ 

লোকেব! সকল অবস্থাতেই যুদ্ধেব প্রশংসা করেন না 7৬৪॥ 

অমাত্যবর্গেব সহিত তোমার জীবিকানিরর্বাহের পক্ষে বাঙ্যের অন্ধই পদর্থ 

হইবে , অতএব অরিন্দম! পাঁওবগণকে যথোচিত বাঙ্যানপ্রত্যর্ণণ কৰ 8৬৫৫ 

তুমি, মহাত্মা পাগুবগণেব সঙ্গে সন্ধি কবিষা শান্তি লাভ কব, ইহাই কৌরবেধা 

সকলে ধর্মাসঙ্গত বলিয! মনে করেন ॥৬৬| 

পুত্র! তুদি এই আপন নৈম্ভেধ প্রতি দৃষ্টিপাত ফর, হৃহ। তোমার বংসই 

উপস্থিত হইযাছে ; কিন্ত মোহবশতঃ তুনি তাহা বুঝিতে ন| ০৬৭ 

আমি যুদ্ধ ইচ্ছা কৰি না, কিংবা! বাহিলক, ভার, প্রোগ অন্থবামা ও বশগা 

ইহারাও যুদ্ধ ইচ্ছা করেন না /৬৮ 



৬২২ _মহাভারতে উদ্যোগ- 

যেষু সংপ্রতিতিষ্ঠেমুঃ কুরবঃ গীড়িতাঃ পরৈঃ। 
তে যুদ্ধং নাভিনন্দন্তি তত্তভ্যং তাত ! রোচতাম্ ॥৭০| 
ন ত্বং কবোধি কামেন কর্ণঃ কারফ্রিতা তব। 

ছুঃশাসনশ্চ পাপাত্মা শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ॥৭১| 
দুর্য্যোধন উবাচ। 

নাহং ভবতি ন দ্রোণে নাশ্বখানি ন সগ্য়ে | 
ন ভীম্মে ন চ কাম্বোজে ন পে ন চ বাহিলকে ॥৭২। 
সত্যব্রতে পুরুমিত্রে ভূরিশ্রীবসি বা! পুনঃ । | 
অন্যেু বা তাবকেষু ভারং কৃত্বা সমাহ্বযম্ ॥৭৩॥ (যুগ্মকম্) 

অহঞ্চ তাত! কর্ণশ্চি রণযতঞ্ং বিতত্য বৈ। 
যুধিষ্ঠির পশু কৃত্বা দীক্ষিতৌ৷ ভরতর্ষভ ! ॥৭8॥ 
রথো বেদী জ্রুবঃ খড়েছা। গদ্ শ্রুক কবচোহজিনমৃ। 

চাতুহোত্রধ ধূর্য্যা মে শবা৷ দর্ভা হবিরশঃ ।৭৫| 
নহি পপ | প। জ পাচার জারজ 

ভাবতকৌমুদী 
নেতি। সোমদতাদয়ে৷ হৃর্যোধনপক্ষগত! বীরাঃ 1৬৯। 

যেঘিতি। যেষু ভীগ্ারদিযু। নাভিনন্দস্তি আনন্দেন নানুমোদান্তে 1৭*) 
নেতি। করোধি কার্ধ্যমাত্রমিতি শেষঃ, কামেন স্বেচ্ছযা ॥৭১] 
নেতি। ভবতি ত্বধষি। ভারং নির্তবমূ। অমাহ্বনং যৌধানিতি শেষঃ 1৭২--৭৩। 

অহমিতি। বিতত্য বিস্তারেণ প্রবর্তা। দীক্ষিতো৷ ভবিষ্তাব: 8৭81 

তা'র পব সোমদত্, শল, কৃপ, সত্যব্রত, পুকমিত্র, জয় ও ভূরিশ্রুবা--ইহারাও 
যুদ্ধ ইচ্ছা করেন ন! ॥৬৯॥ 

অতএব পরগীড়িত কৌববেব! ধাহাদের উপরে নির্ভর কৰিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, 
তাহারাই যুদ্ধেব অন্থমৌদন কবেন না; স্থৃতরাং বস! তোমারও তাহাঁতেই 
অভিকচি হউক ॥৭০॥ 

তুমি ত নিজেব ইচ্ছায় কার্য কর না; কর্ণ, পাপাত্বা ছুশাসন এবং স্ুবলনন্দন 
শকুনি--ইহাবাই তোমাকে দিয়া কবায়” ॥৭১। 

হূর্যোধন বলিলেন--“আপনি, দ্রোণ, অশ্বথামা, সম্রয়, ভীম্ম, কান্বোজ, কপ, 

বাহ্লিক, সত্যব্রত, পুকমিত্র, ভূবিশ্রবা, কিংবা! আপনাব সম্পফিত অন্তান্ত লোকদের 
উপরে নির্ভব কবিয়া আমি যোদ্বর্গকে আহ্বান কবি নাই ॥৭২--৭৩| 

ভবতশ্রেষ্ঠ পিতা! আমি এবং কর্ণ__ আমরা চা পণ্ড বল্পন৷ করিয়া 
বিস্তৃত যুদ্ধযজ্জঞে দীক্ষিত হইব ॥৭৪1 
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আত্মযজ্জেন নৃপতে ! ইস্ট বৈবন্বতং রণে। 
বিজিত্য চ সমেষ্যাবে। হতামিত্র শ্রিয়া বৃতে। ॥৭৬| 
অহঞ্চ তাত! কর্ণশ্চ ভ্রাতা! ছুঃশোসনশ্চ মে । 
এতে বয়ং হনিষ্যামো পাগুবান্ সমরে ত্রয়ঃ ॥৭৭| 

ঘহং হি পাগুবান্ হত গ্রশান্ত। পৃথিবীমিমাম্। 
মাং বা হত্বা পাণুপুত্র! ভোক্তারঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥৭৮॥ 
ত্যক্তং মে জীবিতং রাজ্যং ধনং সর্ববঞ্চ পাধিব 11 
ন জাতু পাগুবৈঃ সার্দং বসেয়মহমচ্যুত ! 1৭৯ 
যাবদ্ধি সুচ্যাতীক্ষায়া বিখ্যেদগ্রেণ মারিষ !। 
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভৃমেনন পাগুবান্ রতি 1৮০] 

ভারতকৌমুদী 
রথ ইতি। বেদী পরিদ্বতা ভূমি; শ্রুব একহস্তপরিমিতো যজ্ঞপাত্রবিশেন্ঠ অক বাহুপররিমিতং 

যজ্জপা্ম্ । “ক্রবঃ পুমানেকহন্তে। বাহ্মাত্র! শ্রগীরিতা” ইতি শব্রত্বাবনী | অন্দিনম্ 
উপবেশনার্থং চর্ম । ধূরধ্যাশ্চতারোহশ্বাঃ, চতুর্ণাং হোতুণাম্ খবিজাং হোতৃতআঅধারব্রক্ষদস্তানাং 
সমাহার ইতি চাতুর্হেত্রম্ 1৭৫1 

আত্মেতি। নী পৃজধিত্ব', বৈবন্বতং যমম্। শ্রিয়! জয়লক্্যা ॥+৬ 

ছুশোমনং পক্ষীবুর্বন্থাহ--অহমিতি। এতে ভরয়ো'বয়মিতি সঃ 1৭৭) 
অহমিতি। প্রশান্ত! গ্রশামিস্তামি। ভোকারে| ভোশ্্যন্তি ॥৭। 
ত্যক্তমিতি। জাতু কদাচিৎ। হে অচ্যুত! ধর্দাদভরই 1৭21 

রথ তাহাব বেদী, তববারি তাহাব শ্রুব, গদা তাহাব ক্রকৃ, কবচ তাহাৰ চর্ম, 

অশ্থচতুষ্টয় তাঁহার খত্বিক্, বাণ তাহাৰ কুণ এবং যশ তাহার হবি হইবে ॥৭৫| 
বাজা! আমব! এইবপ স্বকীষ বন্তদ্ধাবা যুদ্ধে বমেব পুজা কবিয়া বিদয়ী হইয। 

শক্রগণকে সংহার কবিযা বিজযলল্পীতে ভূবিত হইয! ফিরিয়! 'আনিব 1৭৬ 
পিতা! আমি, কর্ণ এবং আমাব ভ্রাতা ছুঃশাসন, আমরা এই তিন জনই ঘুদ্ছে 

পাগুবগণকে বধ করিব ?৭৭॥ 

আমি পাগুবগণকে সংহাব কবিষ! এই পৃথিবী শান কৰিব কিংবা পাগুবের! 

আমাকে বধ করিষা! এই পু'থবী ভোগ করিবে 1৭৮॥ 

ধাদ্মিক রাজা! আমি আমাৰ জাবন, সমগ্র বাজ্য ও সমস্ত ধন ত্যাগ করিব 
কিন্ত পাগুবগণের সহিত কখনও একত্র বান করিব ন! ৪৭৯৭ 



পপ ্ম 

৬২৪ মহাভারতে উদ্যোগ- 

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 
সর্ববান্ বস্তাত! শোচামি ত্যক্তো হুর্য্যোধনো! ময়! | 

যে মন্দমনুযাস্তধ্বং যাস্তং বৈবস্বতক্ষয়মূ 1৮১॥ 
রুূণামিব যৃথেষু ব্যাত্রাঃ প্রহরতাং বরাঃ। 
ববান্ বরান্ হনিষ্যন্তি মেতা যুধি পাগুবাঃ ॥৮২॥ 

প্রতীপমিব মে ভাতি যুধুধানেন ভারতী | 
ব্যস্ত। সীমন্তিনী গ্রস্ত। প্রসৃষ্টা দীর্ঘবাুনা ॥৮৩। 
সম্পূর্ণং পুরয়ন্ ভূয়ে। ধনং পার্থন্ মাধবঃ | 
শৈনেয়ঃ সমবে স্থাতা বাঁজবৎ। প্রবপন্ শবান্॥৮৪॥ 

যাবদিতি। হে'মাবিষ! আর্য । “আর্্যস্ত মারিষঠ ইত্যমরঃ| তাবৎ স্থানম্ ৮1 

অন্তান্ নিবারফ্রিতুং ভীতিং গ্রদর্শয়তি দশভিঃ গ্লোকৈঃ। সর্ববানিতি। হে তাত! বদ! 
যোদ্বগণ | বৈবন্বতক্ষয়ং যমালয়ম্ ৮১ 

রুরণামিতি। রক্মণাং মুগাণাম্। সমেতা মিলিতাঃ |৮২। 
প্রতীপমিতি। দীর্ঘবাহুন যুযুধানেন সাত্যকিনা, সীমস্তিনী সীমন্তবৎ শ্রেণীবদ্ধ নারীব চ, 

'ভারতী ভারতবংশসত্দ্ধিনী অন্মদীয়া সেনা, আরো গ্রন্তা গৃহীতা, পরং গ্রমট! মদ্দিতা ধর্ষিতা চ, 
পরঞ্চ গ্রতীপং প্রতিকৃ্ং বাস্তা বিঙ্গিপ্তা, ইতি মে ভাতীব 1৮৩ 

সম্পূর্ণমিতি। মাধবো মধুবংশীয়ঃ, শৈনেয়ঃ সাত্যকিঃ | কৃষকবদিতি ভাবঃ 7৮৪1 
ভারতভাবদীপঃ | 

।৬৭--৭৪॥ চাতুহোত্রং চতুর্ণাং হোতুণাম্ খত্িজাং কর্ম 19৭--৮১॥ রুত্ণামিবেত্যর 
কুর্ূণাং লাটভাষয়া অজানামিতি পাঠো যুক্তঃ| পক্ষে কুরূণাং মধ্যে বরান্ ব্যাদ্রা ইবেতি 

অতএব আর্য; তীক্ষ সুচীব অগ্রদ্বারা যতটুকু স্থান বিদ্ধ করা যায, ভূমির 
ততটুকু স্থানও আমি পাগুবগণকে সমর্পণ কবিব না” ॥৮৭॥ 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন__-“ব্ৎস ! যোদ্ধগণ ! আমি ত দুর্ব্যোধনকে ত্যাগ করিলাম, 

সেও ত বমালয়েই চলিল ; কিন্ত তোমবা যাহাঁবা! এই মূর্থের অনুগমন করিবে, আমি 
এখন তাহাদের সকলের জন্তই শোক করি ॥৮১॥ 

ব্যাপ্রগগণ যেমন হুবিণগণের মধ্যে পতিত হইয়া প্রধান প্রধান হরিণ বধ 

করে, যোৃশ্রেষ্ঠ সমবেত পাঁগুবেবাও তেমন যুদ্ধে প্রধান প্রধান যোদ্ধাকে বধ 
করিবে ॥৮২।॥ 

দীর্ঘবাহু সাত্যকি শ্রেণীবদ্ধ কৌববসেনাকে প্রথমে গ্রহণ ও মর্দন করিষ! পবে 
প্রতিকূল বিক্ষিপ্ত কবিযাঁছে বলিযাই ষেন আমাৰ ধারণা হইতেছে ।৮৩॥ 

মধুবংশীয সাত্যকি যুবিষ্টিরের প্রচুর ধন আবও বদ্ধিত কবতঃ, কৃষক যেসন 
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সেনামুখে প্রযুদ্ধানাং ভীমসেনে! ভবিস্যাতি। 
তং সর্ব্বে সংশয়িস্তন্তি প্রাকাবমকুতোভযম্ 1৮৫॥ 
যদ দ্রক্ষ্যমি ভীমেন কুঞ্জরান্ বিনিপাতিতান্। 

, বিশীর্ঘদস্তান্ গির্ধযাভান্ ভিন্নকুস্তান্ সশোণিতান্ 1৮৬॥ 
তানভিপ্রেক্ষ্য সংগ্রামে বিশীর্ণানিব পর্বধতান্। 
ভীতে৷ ভীমস্ত সংস্পর্শাৎ ন্মর্তাসি বচনং মম ॥৮৭॥ (যুগ্মকম্) 
নির্্ধং ভীমসেনেন সৈন্যং হতবথদ্বিপমূ। 

গতিমগ্নেবিব প্রেক্ষ্য ন্মর্ভাসি বচনং মম ॥৮৮॥ 

মহদে। ভয়মাগামি ন চেচ্ছাম্যথ পাগুবৈঃ। 
গায় ভীমসেনেন হুতাঃ শমমুপৈস্যথ ॥৮৯॥ 2৬ রর 

সেনেতি। প্রযুদ্ধানাং প্রযুধ্যমানানাম্। ভবিষ্তৃতি স্থান্ততি। প্রাকারমিব ৮৫1 

যদেতি। গির্ধযাভান্ পর্বতপ্রমাণান্। বচনং মমেদং নিষেধবাক্যম 1৮৬--৮৭| 
নিরিতি। হৃতা বথঘিপা যন্ত ত। গতিং ভীমষেনন্ত 1৮৮1 

মহদিতি। বারী পাগুবৈঃ মহ যুদ্ধমিতি শেষঃ 1৮১1 

ভারতভাবদীপঃ 
যৌজন11৮২॥ ভারতী সেনা স্ত্ীরপকেণ নির্দিট ৪৮৩ ধনং বলম্ 1৮৪1 প্রাকারমিব ভীমং 
সংশরয়িষ্ন্তি 0৮৫--৯১৫ 

“ ইতি শ্রীমহাঁভারতে উদ্যোগপর্র্বণি নৈলকগীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তপঞ্চাশতমোহধ্যাযঃ 1৫৭ 

বীজ নিক্ষেপ করে, সেইবপ শব নিক্ষেপ করিতে থাকিয়! যুদ্ধে অবস্থান 

কবিবে 0৮৪ 

ভীমসেন যোদ্ধাদের সম্মুখে থাকিবে, আব সকল যোদ্ধাই অকুতোভয় 

প্রাচীরেব গ্তায় তাহাকে আশ্রয কবিবে ॥৮৫॥ 
যোদ্ধুগণ | তোমরা যখন দেখিবে--ভীমসেন পর্বতপ্রমাণ হস্তিগণেব দন্ত ভগ্ন 

ও কুস্ত বিদীর্ণ কবিয়া রক্তাক্ত অবস্থা ভগ্ন পর্্বতসমূহের স্যায় সেগুলিকে ভূতলে 
পাতিত কবিয়াছে এবং সেগুলিকে দেখিয়া তোমব! ভীমেৰ সংস্পর্শ হইতে ভীত 
হইবে, তখন আমার নিষেধবাক্য স্মবণ কবিবে ॥৮৬--৮৭॥ 

ভীম যখন রথ ও হত্তী সংহাঁৰ কবিয়! সৈন্ত দগ্ধ কবিতে থাকিবে, তখন অগ্নিব 
স্তায় তাহার গতি দেখিযা! আমাব বাক্য স্মবণ কবিবে 1৮৮৪ 

_৮খল্ম্থীদি বনস্ত মে-বাবরানি। ৮৮--সৈত্তং রখহ়দিপম্.র্বাসি বচনন্ত 
দেবা বরা নি। 

উদ্যোগ-৭৯ (১৪) 



৬২৩ মহাভারতে উদ্যোগ- 

মহাবনমিব চ্ছিননং যদ দ্রক্ষ্যসি পাতিতমূ। 
বলং কুরূণাং ভীমেন তদা ন্মর্তীসি মে বচঃ ॥৯০| 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
এতাবছুক্ত। রাজা! তু সর্ববাংস্তান্ পৃথিবীপতীন্। 

... অনুভাষ্ মহারাজ ! পুনঃ পপ্রচ্ছ নঞ্জয়ম্ ॥৯১। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতগাহত্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্ববণি 
যানসন্ধে। ধৃতরাষ্ট্রধাক্যে সপ্তপঞ্চীশতমোহ্ব্যায়ঃ ॥০॥ % 

শ্পাইিস সস 

অষ্টপঞ্চাশত্বমোহধ্যায়ঃ | 
১, 

গৃতরাষ্ উবাচ। 

যদক্রতাং মৃহাতআান বান্ুদেবধনঞ্জয়ৌ। 
তন্মে ব্রহি মহাপ্রীজ্ঞ! শুঙীষে বচনং তব ॥১| 

এ পপির পপ শি ৯ শ ৪৩০০০ 8805 08500884988 8588588888845888855884 ৪8৪৪৯৪৭ 

ভাবতকৌমুদী 
মহেতি। বচে! যুদ্ধনিষেধবাক্যম্॥৯০| 

এতাবদিতি। রাজা ধৃতরাষ্ট্ঃ। অনুভান্ত সঙ্থোধ্য 1৯১/ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাধ্য মহাকবি-পনুভূষণ-প্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভ্রাচার্যযবিরচিতায়াং 
মুহাঁভারতটাকাযাং ভারতকৌ মুদীসমাধ্যাযামূদুযৌগপর্বণি যাঁনস 

অগচপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ ॥০| 

পারি 

যদিতি। শুশ্রষে শ্রোতুমিচ্ছামি ॥১। 

যোদ্ধগণ | তোমাদেব গুকতর ভয় আসিতেছে; আমি কিন্তু পাঁওবদের 

সহিত তোমাদের যুদ্ধই ইচ্ছা কবি না; তোমবাও গদাদ্ার! ভীমকর্তৃক নিহত হইযা 
শাস্তি লাভ করিবে ॥৮৯॥ 

তোমরা যখন দেথিবে-_ভীমসেন ছিন্ন মহাবনের ম্যায় কৌববসৈম্ত পাঁতিত 

করিয়াছে, তখন আমাৰ বাক্য স্মবণ করিবে” ।৯০॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--মহাবাজ জনমেজয়! ধূতবাষ্ট্ি এই পর্যাস্ত বলিযা নেই 

সকল বাজাকে সম্বোধন কবিয়া পুনরায় সঞ্জয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৯১ 

(৯১) হবৌকা পরম্ “**অই্পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ--বা। বরা! নি। * €*অষ্টপৃ্াশতমোহধ্যায়ঃ 

স্পৰ।বরানি। ০১) অত্র বিভিগ্নরপমধ্যায়ান্তরম--নি | 
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সঞ্জয় উবাচ। 

শুগু রাজন! যথা দৃফৌ মযা কৃষ্ণধনগ্তয়ৌ। 
* উচতুম্চাপ্ি যৰীরৌ। তত্তে বক্ষ্যামি ভারত ! ॥২॥ 

পাদানুলীরভিপ্রেক্ষন্ প্রয়তোহহং কৃতাগ্ুলিঃ | 
শুদ্ধান্তং প্রাবিশং রাজন্নাখ্যাতুং নরদেবয়োঃ ॥৩| 
নৈবাতিমন্থ্ুর্ন যমৌ৷ তং দেশমভিযান্তি বৈ। 

রর যত্র কৃষে৷ চ কৃষ্ণ চ সত্যভাম! চ ভাবিনী ॥৪॥ 
উভৌ। মধ্বাসবক্ষীবাবুভৌ। চন্দনরূধিতে৷। 
অথিনৌ বরবস্ত্ৌ তৌ। দিব্যাভরণভূষিত। ॥৫॥ 
নৈকরত্ববিচিত্রঞ্চ কাঞ্চনং মহদাসনযূ। 

_ বিবিধাস্তবণাস্তীর্ং যত্রালাতামরিন্দমৌ৷ ॥৬॥ (যুগ্রকম্) 
০. ৯০৩ জপ আজ ০০ ২৮৪ এ ৯৬০৩ ৯০৬ ৯৯। 

এ? 

ভাব্তকৌমুদী 
শৃথিতি। বীরে! কৃষধনরয়ে ॥২৫ 
পাদ্দেতি। আত্মন এব পাদানুনীরভিপ্রেক্ষন্ পশুন্, অন্তঃপুরে ইতস্ততো দৃটিপাতস্তান্তাষ্যত্বা- 

দিত্যাশযঃ | প্রয়তঃ সংযতচিত্তঃ| শুদ্ধান্তমন্তঃপুরম্ ॥৩৪ 
নেতি। যম নকুবসহদেবৌ। কষ কৃষণজ্ছনৌ, কষা দ্রোপদী 181 
উভাবিতি। উভো কৃষ্ণাঙ্ছুনো, মধ্বাসবঙ্ষীবৌ পুণ্পবসমগ্ঘপানমতে, চন্দনেন ক্বধিতোঁ 

রষিতগাতজ। শ্রথিনৌ মালাধারিণোঁ। আসার্তামবন্থিতৌ ॥৫-_৬ 

ধুতরাষ্ট্র বলিলেন__“হাপ্রাজ্ঞ সগ্তয়! মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জন যাহ! 
বলিয়াছেন, তাহা তুমি বল ; আমি তোমার সেই বাক্য শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥১ 

সগ্রষ বলিলেন--“ভব্তনন্দন বাজা! আমি যেবপ কৃষ্ণ ও অঙ্ুনকে 

দেখিয়াছি এবং তাহারা যাহ! বলিয়াছেন, তাহা! আমি বলিব, আপনি শ্রবণ 

করুন॥২॥ 

রাজা! আমি সংযতচিত্ত ও কৃতাঞ্জলি হইয! নিজেব চরণীনুলীব প্রতি দৃর্ি 
নিক্ষেপ করিতে কবিতে কৃষ্কার্জনেব নিকট বলিবার জন্য অন্তঃপুৰে প্রবেশ 
করিয়াছিলাম ॥৩॥ ॥ 

যেখানে কৃষ্ণ ও অর্জুন এবং পতিবতা! সত্যভামা ও দ্রৌপদী ছিলেন, সেখানে 

নকুল, সহদেব, কিংবা অভিমন্যুও গমন কবেন না 188 

যেখানে অরিন্দম কৃষ্ণ ও অঙ্জুন--উভযেই মধুমগ্তপানে মত্ত, চন্দনবজিতদেহ, 

(৩) পাদাঙ্গুনীরতিপ্রেক্ষা-পি। 



৬২৮ মহাভারতে উদ্যোগ- 

অজ্জনোৎদঙ্গগৌ পাঁদৌ কেশবস্তোপলক্ষয়ে | 
অজ্ভবনস্য চ কৃষ্ণায়াং সত্যাযাঞ্চ মহাতবনঃ ॥৭॥ 

» কাঞ্চং পাদপীঠন্ত পার্থো মে প্রাদিশহু পদা। 
তদহং পাণিনা ম্পৃষ্ট। ততো ভূমাবুপাবিশম্ ॥৮| 
উ্ধারেখাতলৌ পাদ পার্থস্ত শুভলক্ষণো | 

পাদগীঠাদপহৃতে তন্রাপশ্যমহং শুভৌ৷ ॥৯॥ 
শ্যামৌ বৃহন্তো৷ তরুণে। শালস্বন্ধাবিবোদৃগতে । 
একাসনগ্তৌ দৃষ্ট। ভয়ং মাং মহদাবিশৎ ॥১০। 
ইন্দ্রবিষুসমাবেতৌ মন্দাত্মা নাববুধ্যতে। 
সংশ্রয়াদৃক্দোণভীক্সাভ্যাং কর্ণন্য চ বিকথনাঁৎ ॥১১॥ 

ভারতকৌধুদী 
অঙ্জুনেতি। অজ্জনন্ত উৎদঙ্গগৌ ক্রোডস্থিতো। অজ্জুনম্ত চ পাদৌ। কৃষ্ণ পর্য্যহে- 

হ্ধশয়িতা, অঞ্জুনস্ত তশ্ত পাদাবঙ্ে নিধায দ্বপাদয়োৌবেকং ভূতলোপবিাষ! ভ্রোপগ্ঠ| অস্কে অপরঞ 
তত্রোপবিষ্টায়া এব মত্যভামায়া৷ অক্কে বিন্ন্ত তন্মিন্নেব পর্যযক্কে আসীন আসীদেবং সতি সর্ববং 
সঙ্গচ্ছতে ॥৭1 

কাঞ্চনমিতি। গ্রাদিশৎ উপবেশনাষ নিবদিশৎ। জয়ন্ত প্রাচীনভৃত্যত্বাচ্চবণেন নির্দেশেহপি 
ন দোষ ইতি ভাবঃ। পাণিনা ম্পর্শনং তদ্দানসন্মানগ্রদর্শনার্থষ্ 1৮| 

উদ্বেতি। উদ্ধরেখে তলয়োর্ধয়োস্তো! শুভ ুন্দরো ॥৯ 
শ্তামাবিতি। শালক্ষতৌ। শীলবৃদ্দগ্রকাগুদেশপর্ধ্যন্থোঁ, উদ্গতাবুয্তৌ 1১০ 

মাল্যধারী, উত্তম বন্তরপরিধায়ী ও দিব্যাভরণে ভূষিত হইয়৷ নানাবত্ববিচিত্র ও বিবিধা- 
স্তরণে আবৃত ব্বর্ণময় বিশাল পধ্য্কে অবস্থান কবিতেছিলেন ॥৫-__৬| 

আমি দেখিলাম-_কৃষ্ণে চবণযুগল অজ্জুনেব ক্রোডে বহিয়াছে, আর মহাত্মা 

অর্ুনেব একখানি চবণ দ্রৌপদীর ক্রোডে এবং অপবখানি সত্যভামার ক্রোডে 
বিস্তস্ত আছে ॥৭॥ 

অর্জুন চবপদ্বাব৷ আমাৰ বসিবাৰ জন্য ্বণময় পাদপীঠ নির্দেশ কবিলেন ; আমি 
হস্তদ্বার৷ তাহা স্পর্শ করিয়া! ভূতলেই উপবেশন কবিলাম 1৮1 

অর্জুন যখন পাদগীঠ হইতে চবৰণযুগল তুলিয়া! লইলেন, তখন আমি দেখিলাম 
-_সেই সুন্দৰ চবণধুগলতলে শুভস্থচক ছুইটা উদ্দাবেখা বহিয়াছে ॥৯। 

শ্যামবর্ণ, বৃহদাকৃতি ও শালবৃক্ষেব স্বন্ধেব স্াঁয় উন্নত ছুই জন যুবাকে একাসনে 

উপবিষ্ট দেখিষ। আমাব গুকতব ভয উপস্থিত হইল ॥১০॥ 

(৮)-""পার্থে। মে প্রাদিশত্বদা-_বা। 



পর্ববণি অফ্টপথশশতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৬২৯ 

নিদেশস্থাবিমৌ যন্ত মানমন্তস্ত সেৎস্যাতে। 
সম্ধল্লো ধর্মরাজন্ত নিশ্চযো! মে তদাভবৎ ॥১২॥ 

সণ্কৃতশ্চান্নপানাভ্যামামীনো লব্ধত্ক্রিষঃ | 

অগ্জলিং মুদ্ধি। সন্ধায় তৌ৷ সন্দেশমচৌদ্য়ম্ ॥১৩| ' 
ধনুগু ণকিণাঙ্কেন পাণিনা শুভলক্ষণমূ। 
পাদমান্ময়ন্ পার্থঃ কেশবং সমচোদয়ৎ ॥১৪॥ 

ইন্দ্রকেতৃবিবোগথায সর্ববাভরণভূষিতঃ | 

ইন্বীর্যেযোপমঃ কৃষ্ণ সন্দিফৌ। মাভ্যভাষত ॥১৫। 
বাচং স বদতাং শ্রেষ্ঠো হলাদদিনীং বচনক্ষমামূ | 
ত্রাসিনীং ধার্তীবাষ্ট্রাণাং সৃহপুর্ববাং হুদারুণাম্ 1১৩ (যুগাকম্) 

ভাবতকৌমুদী 
ইন্দ্রেতি। মন্দাত্মা আবুদধিহর্য্যোধন: ৷ বিকখনাদাত্বস্ীঘাকবণাৎ 1১১ 
নিদেশেতি। নিদেশস্থো আজ্ঞাবহোৌ। মানসঃ সঙ্বল্পঃ, সেতস্ততে সিদ্ধিং প্রাদ্যাতি 1১২1 

সদিতি। অন্কায বিধায়। সন্দেশং বাঁচিকম্, অচোদয়ং বজুং প্ররয়ম্ 1১৩ 
ধঙ্ছরিতি। পার্থোহিজ্ছ্নঃ, ধনযো! গুণেন গুণঘর্ষণেন ঘঃ কিণো দূটীভূতং মাংসং তেন অন্বশ্চিহং 

যর তেন পাণিন), র্ুষস্ত পাদম্* আনময়ন্ অস্কাদবতারযন্, শুভলক্ষণং কেশবম্। সমচোদয়ৎ 

ইঙ্ছিতেন বং প্রৈবযৎ 1১৪৪ 

ইঞ্জেতি। ইন্্ুকেতুঃ দীর্ঘবাদিভধ্জ: | ই্জবীরধাম্ উপমা! বীর্ধযতুবনাস্থানং ঘন্ত স:। 
সন্দিট) অঙ্ীনেন সক্কেতিত, মা মাম্। বচনক্ষমীমন্তআাপুযুকিযোগ্যাম্ 1১৫--১৬। 

(আমি ভাবিলাম--) ভীত্ম ও দ্রোণ আঁশ্রষ কবিযা বহিয়াছেন এবং কর্ণ 

আত্ম্লাঘা করিয়া থাকেন ; এই জন্তাই অন্পবৃদ্ধি দূর্যোধন ইন্দ্র ও বিষ্তুব তুল্য এই 

কৃষ্ণ ও অঙ্জুনকে চিনিতে পাবেন ন1 ॥১১| 

ইহাবা ছুই জন ধীহাৰ আত্ুাবই, সেই ধর্মবাজ যুধিষ্টিবেব মনেব স্ষল্প অবশ্থই 
সিদ্ধ হইবে; এইরূপ নিশ্চয় আমার তখন হইব্রা গেল 1১২। 

ক্রমে আমি খান্ভ ও পেয়দাবা আদব পাইযা, উপবিষ্ট হইযা, মস্তকে অঞ্চলি 

বন্ধন করিয়া, বক্তব্য বিষয় বলিবাৰ জন্য তীহাঁদেব নিকট প্রার্থনা করিলাম ॥১৩ 

ধন্থুর গুণবর্ষণে যে হস্তে কিণ (কড, মাড়ুষা) জন্সিযাছিল, অর্জুন নেই হস্তদ্বাবা 

আপন ক্রোড় হইতে কৃষ্ণেব চরণযুগল নামাইয! রাখিয়া! শুভলপ্ষণশালী কৃষ্ণকে 
বলিবার জন্ত ইঙ্গিত করিলেন ॥১৪॥ 

ইন্দেব ন্যায় বলবান্, বাগিশ্রেষ্ঠ ও সর্বাভরণভূবিত কৃষঃ ইন্দ্র্জেব ন্যায় 

(১এ"জাসনীম্-পি। 

সপপশসিক 



৬৩০ মহাভারতে উদ্যোগ- 

বাচং তাং বচনাহস্ত শিক্ষাক্ষরসমন্থিতামৃ। 
অশ্রোষমহমিষটার্থাং পশ্চাদ্ধ দয়শোষণীম্ ॥১৭। 

বাসুদেব উবাচ। 

* সঞ্জয়েদং বচো ব্রয়া ধৃতরাষ্ট্রং মনীধিণমূৃ। 
কুরুতুখ্যস্ত ভাগ্মম্ত দ্রোণস্তাপি চ শৃখতঃ ॥১৮| 
আবয়োর্বচনাৎ সূত! জ্যেষ্ঠানপ্যভিবাদয়ন্। 
যবীয়সম্চ কুশলং পশ্চাৎ পৃষ্টে দমুত্তরম্ ॥১৯॥ (ঘুগ্াকম্) 
যজধবং বিবিধৈর্যজ্রৈবিপ্রেভ্যে দত দক্ষিণা । 
পু্রৈদ্গারৈশ্চ মোদধ্বং মহছে! ভয়মাগতম্ ॥২০। 
অর্থা-স্তাত পাত্রেভ্যঃ সথতান্ প্রাপ্ত কামজান্। 
প্রিয়ং প্রিয়েভ্যপ্চরত রাজ! হি ত্বরতে জয়ে ॥২১॥ 

ভারতকৌমুদী 
বাচমিতি। অহ্ম, শিক্ষাক্ষরৈঃ শিক্ষাযোগ্যবর্ণেঃ সমদ্থিতাম্, ইঠ্টার্ঘাং প্রথমে অতীট্টাভি- 

থেয়াম্। পশ্চাচ্চ হায়শোধনীম্, বচনার্হন্ত বাগ্সিনস্তাং বাচমশ্রৌষম্॥১৭| 
সগ্রয়েতি। ভীম্মব্রোণয়োঃ সমীপ ইত্যর্ঘঃ। অভিবাঁদযন্ অভিবাদং জ্ঞাপঘন্। যবীয়ণঃ 

কনিষ্ঠান। উত্তরং পরমিদং ব্রদ্না ইতি সম্বন্ধ 1১৮--১৯| 

যছ্ধ্বমিতি | অচিরমেব যুগ্াকং মৃত্যুর্ভবিম্যতীতি ভাব:1২০| 

গাত্রোথান করিয়া অর্জুনের ইঙ্গিতক্রমে আমাকে বলিতে লাগিলেন। উক্তিযোগ্য 
নেই কথাগুলি প্রথমে কোমল হইয়াছিল বলিয়া আনন্দ জন্মাইয়াছিল এবং পরে 
অতিদারুণ হইয়াছিল বলিয়! ধার্তরাষ্ট্রগণের পক্ষে ভয় উৎপাদন করিয়া- 
ছিল ॥১৫---১৬॥ 

আমি, বাকৃপটু কৃষ্ণের সেই শিক্ষণীয় কথাগু'ল শুনিলাম; তাহার প্রথম অংশ 
অভীষ্ট এবং শেষ অংশ হৃদয়শোষক হইয়াছিল” ॥১৭॥ 

কৃষ্ণ বলিলেন_ “নত! স্ধয়! তুমি যাইয়া আমাদের কথানুসারে জ্যেষ্ঠ 
দিগকে অভিবাদন জানাইয়া এবং কনিষ্ঠদিগকে মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া পরে 
কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীগ্ম ও দ্রোশের সমক্ষে বুদ্ধিমান্ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে এই. কথাগুলি 
বলিও ॥১৮--১৯॥ | " 

তোমর! নানাবিধ যজ্ঞ কর, ব্রাঙ্গণদ্িগকে দক্ষিণা দাও এবং পুপ্র-কলত্রদের,সহিত 
আমোদ করিয়৷ লও। কারণ, তোমাদেব গুরুতব ভয উপস্থিত হইয়াছে ॥২০॥ 

(৭)শফায়হারিনীম- ব। বরা। (১৯)"*পৃ্ইেবমুত্ররম্্বা ব রা। 
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খণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি। 
যদ্গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণ! মাং দুরবাসিনমূ্ ॥২২॥ 

তেজোমযং ভুবাঁধর্ষং গাণ্তীবং যন্তয কাম্মুকম্। 
মদ্দিংতীযেন তেনেহ বৈরং ঝঃ সব্যসাচিনা ॥২৩| 
মদ্দিতীষং পুনঃ পার্থং কঃ প্রার্থফিভূমিচ্ছতি। 

যে৷ ন কালপবীতো বাইপ্যপি সাক্ষাৎ পুবন্দরঃ ॥২৪। 

বাহভ্যাযুদ্বহেদ্ভূমিং দহেৎ কুদ্ধ ইমাঃ প্রজাঃ। 
ডি িনিডেত যোহঙ্জনং সমরে জয়ে ॥২৫1 

লগ ভি ও ক পল 

ভারতকৌমুদী 
অর্থানিতি। অর্থান্ ধনানি, তাত দত । প্রাপ্ত জনয়ত। রাজা যুযিঠিরঃ ॥২১। 

খণমিতি। চুক্রোশ বন্রহরপকালে আহ্তবতী, কু হৌপদী 1২২৫ 
তেজ ইতি। অহং দ্বিতীযো যন্য তেন। সব্যসাচিনা অঞ্জুনৈন সহ ২৩ 
মদদিতি। প্রার্থরিতুমচ্ছতি যুদ্ধ ইতি শেষঃ। কালেন পরীতো গৃহীত; 1২৪ 

ইভা অনীদৃশঃ অঙ্ছনং দেতৃং ন শরুয়াদিত্যাশয়ঃ ॥২৫। 
ভারতভাবদীপঃ _ 

যদব্রতামিতি 1১৫1 আমাতাম্পবিষ্টে ॥৬--১০। ভ্বৌণভীন্মাত্যাং ভ্রোণভীম্ময়োঃ 

১১৪ মানস: সহক্পঃ সেতুতে 1১২--২১। খণমিতি বস্থাপহরণকানে গোবিন্দেতি চুক্োশ 
তবপ্রদানমাত্রেণ তন্তাক্রোশস্ত খণং ন পরিহৃতং কিন্তু কৌরবাণামূচ্ছেদং বিনা তৎ হদয়ামীপ- 

সংগাত্রে ধন দান কর, কামজাত পুত্র লাভ কর এবং প্রিয়জনেব উদ্দেশে 

প্রিয়াচরণ কর। কাবণ, রাজা ঘুধিষ্ির জয়ের জন্ম তত্বরাহধিত হইয়াছেন ॥২১ 

আমি দূরে ছিলাম, তথাপি ভ্রৌপদী আমাকে যে 'গোবিন্দ! গোবিন্দ বলিয়া 

ডাকিয়াছিলেন, সেই গুরুতর খণ আমার ম্বদয় হইতে যাইতেছে না ॥২২। 
তেজোম্য় ও দৃর্ঘ্ষ গাণ্তীব ধাহাব ধন্থু এবং আমি ধাহার সহায়, সেই অর্জুনের 

সহিত তোমাদে শত্রুতা উপস্থিত হইয়াছে ২৩ 
যে লোক কালগৃহীত নহে, তাদৃশ কোন্ লোক যুদ্ধে আমার সহিত অঞ্জুনকে 

যুদ্ধে প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করে? সাক্ষাৎ ইন্দ্রও প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করেন 

না।২৪। 
যে লোক যুদ্ধে অর্জুনকে জয় করিতে পারে, সে লোক বাহুযুগলদারা পৃথিবী 

বহন করিতে পারে, জু্ধ হইয়া সকল লোককে দগ্ধ কবিতে সমর্থ হয এবং স্বর্গ 

হইতে দেবগণকে নিপাতিত করিতে পারে 1২৫। 



৬৩২ [.. মহাভারতে উদৃযোগ্ন- 

দেবাস্থবমনুষ্যেষু যক্ষগন্ধরর্বভোগিষু | 
ন তং পশ্যাম্যহং যুদ্ধে পাণুবং যৌহভ্যবাদ্রেণে ॥২৬॥ 

যত্তদ্বিবাটনগরে শরীয়তে মহ্দভুতম্। 
একন্ত চ বহুনাঞ্চ পর্য্যাপ্তং তনিদর্শনম্ ॥২৭॥ 
একেন পাতুপুত্রেণ বিরাটনগরে যদা। . 
ভগ্রাঃ পলার়ত দিশঃ পর্য্যাপ্তং তমিদর্শনম্ ॥২৮॥ 

বলং বীর্ধ্যঞ্চ তেজশ্চ শীন্রতা লঘুহস্তত! ৷ 
অবিষাঁদশ্চ ধৈর্য্যঞচ পার্থাননান্থাত্র বি্াতে ॥২৯॥ 
ইত্যব্রবীদ্ধুধীকেশঃ পার্থমুদ্র্যবন্ গিবা | 
গর্জন সময়বর্ধীৰ গগনে পাকশাসনঃ ॥৩০| 

ভারতকৌমুদী 
দ্বেবেতি। ভোগিনো! নাগাঃ। অভ্যয়াৎ অভিগচ্ছেৎ 1২৬ 
যদিতি। একন্ চ বহুনাঞ্চ যুদ্ধমিতি শেষঃ, পর্ব্যাপ্তং ঘথে্ম্ 1২৭ 
একেনেতি। যদা! যৎ। ভগ্নাঃ পরাজিতাঃ কৌরবা! ইতি শেষঃ ॥২৮| 

বলমিতি। বলং 'টদৃহিকী শক্তিঃ, বীর্ধ্ং মানসিকং সামরধ্যম, তেজ উৎসাহঃ, শীন্রতা তবরয়া 
কর্তব্যজ্ঞানম্ লঘুহস্ততা অন্্রক্ষেপে শীন্তরতা /২৭| 

ইতীতি। উদ্বর্যয়ন্ অতীবানন্দয়ন্। পাঁকশাসনগৎপ্রেরিতো৷ মেধঃ ॥৩০। 

ভাবতভাবদীপঃ 

সর্গতীত্যর্থ; (২২--২৮। বলং শাবীরম্, বীর্য মানদোৎসাহঃ। তেজঃ শৌধ্যমূ। শীদ্রতা শী 
কারধ্যাববোধঃ ৷ লঘুহস্তত বেগেন বাঁণপ্রক্ষেণ্ততা ॥২৯--৩১1 

ইতি শ্রীমহাঁভাবতে উদ্যোগপর্ববণি নৈলকন্ঠীয়ে ভাবতভাবদীপে অষ্টপঞ্চাশতুমোহধ্যায়ঃ ॥৫৮ 

যে লোক ঘুদ্ধে অর্জবনেব অভিমুখে যাইতে পাঁরে, তাদৃশ লোক-_দেবতা, অনুর, 
মনুষ্য, বক্ষ, গন্ধবর্ধ ও নাগদিগেব মধ্যে আমি দেখিতে পাই না৷ ॥২৬॥ 

বিরাটবাজ্যে একের ও বহুতরের সেই যে গুরুতর আশ্চর্য্য যুদ্ধের কথা শুনা 
যায়, তাহাই এ বিষষে যথেষ্ট নিদর্শন ॥২৭॥ 

বিবাটরাজ্যে এক অজ্জুনকর্তৃক পবাজিত হইয়া কৌরবেরা যে নানাদিকে 

পলাষন কবিয়াছিল, তাহাই আমাব কথার যথেষ্ট উদ্বাহবণ ॥২৮। 

দেহের বল, মনের বল, উৎসাহ, সত্বব কর্তব্যজ্ঞান, অন্্রক্ষেপে লঘুহস্ততা, বিষণ 

ন| হওয়া ও বৈর্যয-_-এই সকল গুণ এক অর্জুনভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিতে নাই” ॥২৯॥ 

আকাশে গর্জনকারী ও যথাকালবর্ধা মেঘেব ন্যায় কৃষ্ণ আপন বাক্যদারা 

অজ্জনকে আনন্দিত করিতে থাকিয়া এইবপ বলিলেন ॥৩০॥ 



পর্ববণি উনযদ্রিতমোহধ্যায়ঃ। ৬৩৩ 

কেশবস্ত বচঃ শ্রস্থা কিরীটা শ্বেতবাহনঃ 
অর্জ্নস্তন্মহদ্বাক্যমত্রবীন্দোমহর্ষণমূ ॥৩১। 

ইতি শ্রীমহাঁভাবতে শতদাইজ্যাং সংহিতাষাং, বৈষাদিক্যামু্যোগপরব্বণি 
যানসন্ধৌ সঞ্জযেন প্রীকৃষ্চবাক্যকখনে অউপথণশতমোহব্যাযঃ ॥০| %& 

হিস 

উনবষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ 
_ ৪২ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
সঞ্জয়ন্ত বচঃ শ্রত্বা প্রজ্ঞাচক্ুর্নরাধি $ঃ | 
ততঃ সংখ্যাতুমারেভে তদ্বচো৷ গুণদৌষতঃ ॥১॥ 
প্রসংখ্যায় চ সৌন্গেম্যণ গুণদৌষান্ বিচক্ষণঃ 
যথাবন্মতিতত্বেন জযকামঃ স্তান্ প্রতি ॥২॥ 

বলাবলং বিনিশ্চিত্য যাখাতধ্যেন বুদ্ধিমান্। 
শিং সংখ্যাতুমারেভে তদা বৈ মনুজাধিপ? ॥৩। (যুগ্নকম্) 

ভারতকৌমুদী 
কেশবস্তেতি। অব্রবীৎ্ অন্ববদূৎ 1৩১৫ 

ইতি মহামহোপাধ্যাষ-ভারতাচার্ধ্য-মহাকবি-পন্মভূষণ-শ্রহরিদাসদিতবস্তবাগীশভট্রাচার্ধ্যবিরচিতায়াং 
মহাভারভটাকায়াং ভারতকৌ মুদবীসমাখ্যায়ামূদুযোগপর্বণি যানসন্ধো 

অষ্টপঞ্চাশত্মোহধ্যাযঃ 1০1 

3৯8 

ময়ন্তেতি। সংখ্যাতুং বিবেজু। গুণদৌবতে গুণদোধাভ্যাম্ 1১ 
প্রেতি। প্রসংখ্যায় বিবিচ্য, সৌন্ষোণ হম্মভাবেন। মতিতত্বেন বুদ্িনৈগুণ্যেন। শা্তং 

গ্রভাবোৎনাহমন্ত্রলামর্থাম্, সংখ্যাতুং বিবেক্ত,ম্ ।২--৩। 

কিরীটা ও শ্বেতবাহন অর্জুন কৃষ্জেব বাক্য শুনিয়! সেই রোমহর্ষণ মহাবাক্যেরই 
অনুবাদ করিলেন” ॥৩১। 

৪১ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_অন্ধরাজ ধৃতবাস্ট্র সপ্তয়েব কথ! শুনিয়া গুণ ও দোষেব 
দিক্ দিয়া সেই কথাব বিবেচনা কবিতে আবন্ত কবিলেন ॥১॥ 

বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ বাজা ধৃতরাষট্র পুত্রগণেব জয়াভিলাষী হইফা, বুদ্ধিব প্রভাবে 
হুস্রূপে ও যথাযথভাবে গুণ ও দোষেব বিবেচনা! কবিযা এবং যথার্থ 

* “*“সচপথাশতমোহধ্যায়--বা বরানি। (১) প্রজ্ঞচচ্র্জনেশ্বরশ-বা বরা নি। 
উদ্যৌগ-৮* (১৪) 



৬৩৪ মহাভারতে উদ্যোগ- 

দেবমানুষযোঃ শক্ঞা তেজন! চৈব পাঁুবান্। 
কুরূন্ শত্তযাল্সতবয়া দুর্য্যোধনমখাত্রবীৎ 181 
হুর্যযোধনেয়ং চিন্তা মে শশ্বন্ন ব্যুপশাম্যতি। 
সত্যং হেতদহং মন্যে প্রত্যক্ষ নানুমানতঃ ॥৫1 
আত্মজেযু পবং স্েহং সর্ব্বভূতানি কুর্ববতে। 
প্রিয়াণি চৈষাং কুর্ববস্তি যথাশক্তি হিতানি চ ॥৬ 
এবমেবোপকর্তণাং প্রায়শো লক্ষয়ামহে। 
ইচ্ছস্তি বহুলং সন্তঃ প্রতিকর্ত,ং মহৎ প্রিয়ম্ ॥৭॥ 
অগ্রিঃ সাচিব্যকর্তা স্তাৎ খাণুবে তত্কৃতং ম্মরন্। 

সিলিকা ভীমেহন্মিন্ ইরগাহামগরে ॥৮॥ 

১৬৯ 

৩ আও 

চা 

টং 
দেবেতি। দেবশক্তিরজ্জুনন্ত ' দেবাস্্লাভাৎ, যাহ্যশক্তিঃ অপরেষাং দ্রোণাদিভাঃ অন্ত 

শিক্ষাতঃ। তেজসা বিশিষ্টান্। অল্পতরয়া কেবলমান্যাত্রলাভাৎ 48॥ 
ছুর্যোধনেতি। শঙ্বৎ সর্বদা, ন বুপশীম্যতি ন নিবর্ততে (৫1 
আত্মেতি। আত্মনেষু শবপুত্রাদিষেব, ন পুনস্তৎপধ্যায়েঘিতি ভাব: ৪৬ 
এবমিতি। অন্তঃ সঙ্জনাঃ, উপকর্তণাম্, বহুল মহচ্চপ্রিয়মূ, গ্রতিকর্তং প্রত্যুপকারভাবেন - 

বিধাতুমিচ্ছস্তি » এবমেৰ প্রায়শে। লক্ষয়ামহে 1৭1 

ভাবতভাবদীপঃ 
স্ধয়ন্তেতি ১-+৩॥ বচন এব গুণান্ দৌধাংশ্চ নিশ্চিত্য স্বেষাং পরেযাধ। বলাবলং 

নিশ্চিত্যাহ__দেবেতি। পীগুবেষু, দৈবং মানুষ বলমস্তি, অস্থুকং তু কেবলং মাহ্যমেবাস্তী- 

রূপে প্রবলতা ও ছূর্বধলতার বিষয় নিরূপণ করিয়া, তখন প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্র 
শক্তির বিষয় বিবেচনা! করিতে আবন্ত করিলেন ॥২-_-৩॥ 

তাহার পর পাঁগুবের৷ দেবতা! ও মানুষের শক্তিশালী এবং উৎসাহসম্পন্ন, আর 
কৌররেব! কেবল মানুষশক্তিশালী-_ইহা ভাবিয়া ছুর্য্যোধনকে বলিলেন-_ 18 

গহুর্ষ্যোধন! আমাৰ এই চিন্তা কোন সময়েই নিবৃত্তি পায় না; আমি ইহা 

অনুমান করিয়া বুঝিতেছি না, প্রত্যক্ষ দেখিয়াই সত্য মনে করিতেছি ॥৫। 
জগতের সকল প্রাণীই আপন পুত্রপ্রভৃতির উপরে অত্যন্ত স্নেহ করে এবং শক্তি 

অনুসারে ইহাদের প্রিয় ও হিতকাধ্য করিয়া থাকে ॥৬| 

এইরূপই সজ্জরনেরা উপকারীদিগের প্রচুর ও অনেক প্রিয়কার্্য করিবার ইচ্ছা 
করিয়া থাকেন  ইহ। আমরা প্রীয়ই লক্ষ্য করি 1৭ 



পর্ববণি উনযস্তিতমোহ্ধ্যায়ঃ| যী 

জাতিগৃদ্ধ্যাভিপন্নাশ্চ পাঁগুবানামনেকশঃ | 
ধন্দাদয়ঃ সমেস্ত্তি সমাহুতা দিবৌকসঃ ॥৯। 
ভীত্মদ্রোণরুপাদীনাং ভয়াদশনিসম্মিতমূ্। 
রিরক্ষিষন্তঃ সংরস্তং গমিত্ন্তীতি মে মতিঃ ॥১০॥ 
তে দেবৈঃ সহিতাঃ পার্থ! ন শক্যাঃ প্রতিবীক্ষিতুম্। 

মানুষেণ নরব্যান্রা বীর্ষ্যবস্তোইস্ত্রপারগাঃ ॥১১॥ 

ভারতকৌমুদী 
তেন কিমিত্রাহ-_মগ্সিরিতি। ইন্দ্রে কা কথা, অগ্নিরপি, খাওবে খাগুববনদাহে, তন্ত 

অঙ্চুনন্ড কৃতমুপকারং ম্মরন্, অন্মিন্ ভীমে ভয়ানকে, কুরুপাঁওুসমাগমে কৌববপাণ্ডবসমরে, 
অক্দুনন্ত সাচিব্যকর্ত। সাহাঁষ্যকারী শ্যাৎ 1৮৫ 

জাতীতি। পাওবানাম, জাতিগৃদ্যা৷ জন্মগ্রহণেন হেতুনা, অভিপন্ন! জনকত্মন্বন্ংগ্রাপ্াং, 
বন্থীদয়ঃ অনেকশঃ এব দিবৌকসো! দেবাঃ, সমাহৃতাঃ সম্ত এব, পাগুবপক্ষে স্মেতত্তি ॥৪৫ 

ভীঙ্গেতি। তে দেবা; ভীম্মন্দ্োণকপাদীনাং ভয়াৎ, রিরাক্ষষন্তঃ পাগ্তবান্ রক্ষিতুমিচ্ছন্তঃ, 
চান বঙ্ুতুলাম, সংরস্তং তীক্মাদীন্ গ্রতি কোধমূ, গমিত্বন্তি প্রাপ্যত্তি, ইতি মে 
মাত ॥১০॥ 

তৎ্ফলমাহ--ত ইতি । পার্থাঃ পাওবাঃ 1১১৪ 

১  ভারতভাবদীপঃ 

তর্ক । শক্য পরিচ্ছিগ্েতি শেষঃ 1৪48 দৈবং বলাধিক্যং পাঁগুবেষু দরশযিতি-_ অগ্রিরিতি। 
ভীমে ত্যঙ্করে ॥৮। জাতিগৃত্যা অন্মগ্রহণাদ্বেতো: ঘুধিঠিরাদীনাং পিতরো ধশ্মাদয়োৎপি তেষা” 
মহায়াঃ সন্তি /৯ রিরক্ষিবন্তঃ বনদিতৃমিচ্ছন্তঃ স্তরপ্তং ত্রোধম্ 1১০--২৫৪ 

ইতি ভ্রীমহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বণি নৈলকষ্টীষে ভারতভাবদীপে উনপঞ্চাশতমোহধ্যায়ঃ 7৫৯) 

সুতরাং অগ্নিদেব খাগুবদীহেব সময়ে অর্জুনকৃত উপকাব্ ম্মরণ করিয়া এই 

ভয়ঙ্কর কুরুপাগুবযুদ্ধে অর্জুনেব সাহায্যকারী হইবেন ॥৮॥ 
তা'র পর, পাগুবের৷ আপনাদের বসে জন্িয়াছে বলিয়। পিতৃভৃত ধর্মপ্রভৃতি 

অনেক দেবতাই আহুত হইয়া পাগুবপক্ষে আগমন কবিবেন ॥৯॥ 

তীহারা ভীম্ম, দ্রোণ ও কৃপপ্রভৃতিব ভয় হইতে পাগুবগণকে রক্ষা করিবার 

ইচ্ছা কবিয়৷ সেই ভীন্মগ্রভৃতির উপরে বষ্রতুল্য ক্রোধ করিবেন--ইহাই আমার 

ধারণা /১০ 

স্ৃতরাং বলবান্ ও অস্ত্রপারদর্শী নরশ্রেষ্ঠ পাগুবেরা দেবগণেব গঙ্গে মিলি 

হইলে, মাহৰ ভাহাদেব প্রতি দৃন্টিপাত কবিতেও সমর্থ হইবে না! ॥১১ 

(১০). অশনিসন্নিভম্-বা বা নি। 

০০ 



৬৩৬ মহাভারতে উদ্যোগ" 

ছুরাসদং যন্ত দিব্যং গাশীবং ধনুরুত্মমমূ। 

বারুণ চাক্ষযে। দিব্যো৷ শবপুণো মহেষুধী ॥১২| 
বানরশ্চ ধ্বজে। দিব্যে। নিঃসঙ্গে। ধূমবদূগিতিঃ | 
রথশ্চ চতুরস্তায়াং যত নাস্তি সমঃ ক্ষিতৌ। ॥১৩ 

মহামেধনিভশ্চাপি নির্ধোষঃ শরীয়তে জনৈঃ | পু 
মহাশনিসমঃ শবঃ শা্রবাণাং ভযব্কবঃ ॥১৪] 

যঞ্চাতিমানুষং বীর্য্যে কৃৎন। লোকো! ব্যবস্তাতি। 
দেবানামপি জেতারং যং বিছুঃ পারবা রণে ॥১৫] 
শতানি পঞ্চ চৈবেষুন্ যো গৃভুন্ নৈব দৃশ্যতে ! 
নিমেষাস্তরমাত্রেণ মুঞ্চন্ দূরঞ্চ পাতয়ন্ ॥১৬| 
যমাহ ভীম্ষো। দ্রোণশ্চ কূপো! দ্রৌণিম্তথৈব চ | 
মন্ররাজস্তথ। শল্যো। মধ্যন্ত। যে চ মানবাঃ ॥১৭॥ 
ুদ্ধায়াবস্থিতং পার্থ পাধিবৈরতিমানুষৈঃ | 

' অশক্যং রথশার্দূলং পরাজেতুমরিন্বমম্ 1১৮] 
৩ সপ পপ আজ ও শপ ০০ 

বগি 

ছুবেতি। দিব্য শ্বর্গাঘম্। বাকণৌ বরুণাদানীয অগ্লিনা দূর্তৌ, মহেযুধী মহাতুণদয়ম্। 

বানবে। বানরাক্স%ঃ। ধুমবদ্গতির্ঘ সঃ। চত্বাবঃ সমুদ্রা অন্তে যন্তান্তন্তাং পৃথিব্যাম্। 

মহামেঘনিভো৷ মহামেঘনির্ধোষতুল্যঃ | ব্যবস্তাতি অঙ্গীকরোতি। ইবন বাঁণান্। মধাস্থা 

যাহার দু্র্ষ স্বর্গীয় উত্তম গাভীবধন্থ এবং বকণদতত শবপূর্ণ অক্ষ তুদীরদ্ 
বহিয়ীছে ? যাহার অলৌকিক বানরধব্জ কৌন পদার্থেই সংলগ্ন হয়.না৷ এবং ধূমেব 
্তাঁয় বর্ধ্বন্র গমন কবিতে পারে; যাহার রথ সমগ্র পৃথিবীতে অতুলনীয়; 
যাহার রখের শব্ধ মহামেঘগর্জনের স্যার লোকে শুনিয়া থাকে এবং মহাবন্রশবের 
যায় সেই শব্দ শক্রগণের ভয় উৎপাঁদন কবে; সকল লোকই যাহাকে অলৌকিক 
শক্তিশালী বলিয়া মনে কবে; বাজার! যাহাঁকে যুদ্ধে দেবগণেবও বিজেতা 
বলিয়া জানেন? যে লোক নিমেষকলিমধ্যে পাঁচ এত বাণ গ্রহণ এবং তাহা 

নিক্ষেপ ও দূরে নিপাতিত কবে, অথচ তাহা কেহ লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না; 

ভীগ্ম, দ্রোণ, কপ, অঙ্বখামা, মদ্রবাজ শল্য ও নিবপেক্ষ লোকেরা রথিত্রেষ্ঠ ও 
অরিন্দম যুদ্ধার্থী যে অর্জুনকে অলৌকিক পক্তিণালী রাজাদেবও অজেয় বলিয়া 

(৩) বান্রশ্চ ধবলে-_বা বসা নি, "**রথশ্ চত্ররণায়াম্ম_পি। (১৫)বীর্যেঃ-পি। 

্ 



পর্বণি . উনযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ | ৬৩৭ 

ক্ষিপত্যেকেন বেগেন পঞ্চ বাঁণশতানি যঃ। 

সদৃশং বাহুবীর্ষ্যেণ কার্তবীর্যযস্ত পাণ্ডবমূ ॥১৯। 
তমজ্ভুনং মহ্ষোসং মহেন্দ্রোপেন্দ্রবিক্রমমূ। 
নিদ্বস্তমিব পশ্যামি বিমর্দেহম্থিন্ মহাহবে 1২০॥ (কুলকম্) 
ইত্যেবং চিত্তঘন্ কৃত্ন্বমহোরাত্রীণি ভারত! | 
অনিদ্রো নিঃহুথশ্চান্মি কুরূণাং শমচিন্তয়া ॥২১॥ 
ক্ষয়োদয়োহ্যং ম্মহান্ কুরূণাং প্রত্যুপস্থিতঃ। 
অস্ত চে কলহস্থান্তিঃ শমাদন্যো৷ ন বি্কাতে ॥২২॥ 

শমো! মে বোচতে নিত্যং পার্থৈস্তাত ! ন বিগ্রহঃ। 
কুরুভ্যো হি সদ! মন্যে পাগবান্ শক্তিমতবান্ ॥২৩॥ 

ইতি .ভ্রীমহাঁভারতে শতগাহত্রযাং সংহ্তাষাং বৈয়াসিক্যামুদযোগপর্ববণি 
যানসন্ধে। পতবাষ্ট্রবিবেচনে উনযর্িতমোহধ্যায়ত 1০] & 

ভারতকৌমুদ্রী 

নিরপেক্ষাঃ। অতিমান্গষৈঃ অলৌকিকশক্তিভিরপি। কার্তবীরধ্যস্ত কার্তবীরযযার্জ্নন্ত। মহেন্্রো 
দেবরাজ উপেন্্রশচ কৃষ্তস্তয়োরিব বিক্রমো যশ্য তম্। বিমর্দে লংগ্রামে মহতয়ং যন্মাত্তি- 
শন 1১২--২০। 

ইতীতি। কৃৎ্ং সর্ববং বিষয়ং চিন্তধন্। শমচিন্তয়া! শাস্তিভাবনষ! ॥২১1 
ক্ষষেতি। হ্য়োদযো ধ্বংসোৎ্পত্তিঃ। চেদিতি সম্ভাবনাযাম্ 1২২৪ 

শমইতি। শমঃ সন্ধি; । পার্থেঃ পাঁশুবৈঃ সহ । হি যন্মাৎ।২৩। 
ইতি মহাঁমহোঁপাধ্যায-ভারতাচীর্ধয-মহাকবি-পদ্াভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাহীশভট্ট চারধ্যবিরচিতীয়াং 

মহাঁভারতটীকাযাং ভারতকৌ মুদ্ীসমাথ্যায়ামুঘোগপর্ববণি যানস্ধাবুন- 
পঞ্চাশভমোহ্ধযাষঃ ॥০1 

থাকেন ;$ আব ষে অজ্ঞুন একযোগে পাঁচ শত বাণ নিক্ষেপ করিয! থাকে ; বাহুবলে 

“কার্ডবীর্্যার্জুনের তুল্য এবং বিক্রমে ইন্দ্র ও কৃষ্ণেব দমান্ সেই মহাঁধনুর্ধব অর্জুন 
যেন-এই মহাঁভযুঙ্কর যুদ্ধে সকলকে সংহাঁৰ করিতেছে দেখিতেছি ॥১২-_-২০॥ 

ভরতনন্দন হুর্যোধন! এইভাবে এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে থাকিযা 
কৌরবণের শীস্তির চিন্তায় আমি দিবারা্র নিদ্রাশূন্ট ও স্ুখবিহীন হইয়। 
রহিয়াছি ॥২॥ এ 

কৌববগণেৰ এই গুরুতব ধ্বংসউপস্থিত হইয়াছে £ অতএব আমি মনে কৰি-- 
সন্ধিভিন্ন অপর কোন উপায়েই কলহের নিবৃত্তি হইবে না ॥২২॥ 

(২১)."অনিতো! নিঃস্বনশ্চান্রি-পি। * *প্ষিতযোহধ্যাদ£-বা বা! লনি। 



যষ্টিতমোহধ্যায়ঃ। 
সাপ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । - 
পিতুরেতদচঃ শ্রুত্া ধার্তরাপ্ট্রোহত্যমর্ষণঃ 
আধায় বিপুলং ক্রোধং পুনরেবেদম্রবীৎ, ॥১॥ 
অশক্য দেবসচিবাঃ পার্থাঃ স্্যরিতি যন্তবান্। 

মন্যতে তন্তয়ং ব্যেতু ভবতো রাজসভম ! ॥২1 
অকামছ্ষেদংযোগলোভদ্রোহাচ্চ ভারত !। 

উপেক্ষয়। চ ভাবানাং দেবা দেবত্বমাগুবন্ ॥৩1 

ইতি ছ্ৈপায়নে৷ ব্যাসো নারদশ্চ ম্হাতপাঃ। 
জামদগ্ন্যশ্চ রামে। নঃ কথামকথয়ও পুবা ॥৪॥ 

ভারতকৌমুদী 
পিতুরিতি। ধার্তরাষ্ট্ে ছুর্ধযোধনঃ অত্যমর্ধণঃ অভীবাসহিষুঃ । আধা কৃত ॥১। 
অশক্যা ইতি। অশক্য| জেতুমিতি শেষঃ, দেবমচিবা দেবসহায়াঃ 1২ 
অকামেতি। ভাবানাং মান্ুষগ্রকাবাণাম্ ॥৩ 

ইতীতি। ইতি অকামেত্যাদিরূপাম্। বথা্ং বাক্যম্ 881 

অতএব বস হুর্যোধন ! পাগুবগণেব সহিত সর্ব্বদা সন্ধিই আমি ইচ্ছা কবি; 

কিন্তু যুদ্ধ নহে। কারণ, কৌরবগণ অপেক্ষা পাগুবগণকেই আমি নি শক্তিশালী 
বলিযা মনে কবি” ॥২৩॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__মত্যস্ত অসহিষ্ণু ছু্যোধন পিতার এই সকল রা 
শুনিয়া বিশেষ ক্রৌধ কবিয়া বলিলেন--॥১॥ 

“রাজশ্রেষ্ঠ! দেবতাঁব! সহায় হইবেন বলিয়! পাগুবের! অজেয় হইবে, আপা 
এইবপ মনে করিষা যে ভীত হইতেছেন, সে ভয় আপনা দূব হউক |২॥ 

কাবণ, ভবতনন্দন | কাম, দ্বেষ, লোভ, দ্রোহ ও মানুষভাব পরিত্যাগ করাষই 

দেবতাব! দেবত্ব লাভ কবিযাঁছেন ॥৩| 

দৈপায়ন ব্যাস, মহাতপা! নাবদ এবং জমদগ্রিনন্নন রাম আমাদের নিকট পূর্বে 

এই কথা বলিয়াছেন ॥৪॥ 

৩] অকামদ্বেঘসংযোগান্নে[ভাদ্ত্রোহাচ্চ ভারত [বা বর।নি। 



যিতমৌহ্ধ্যায়ঃ ] ৬৩৯ 

নৈব মানুযবন্দেবাঃ প্রবর্ভান্তে কদাচন। | 
কামাৎ ক্রোধাতথা লোভাদ্দেষাচ্চ ভরতর্ষভ ! ॥৫॥ 

যা হগ্িশ্চ বায়ুশ্চ ধর্ম ইন্দ্রোহশ্রিনাবপি। 
কামযোগাৎপ্রবর্তেরন্ ন পার্থা হখমাগুষুঃ 1৬ 
তম্মান্ন ভবতা চিন্তা কার্ষ্যৈষা স্তাৎ বথঞ্চন। 
দৈবেহপেক্ষকা হেতে শশ্বসতাবেষু ভারত 1 ॥৭॥ 
অথ চে কামসংবোগাদ্দেষো লোভশ্চ লক্ষ্যতে। 

দেবেষু দৈবপ্রামাণ্যা নৈষাং তথিক্রমিম্তি ॥৮॥ 

ভারতকৌমুদী 
তেনাখুনিশ্চয়মাহ-_নেতি। প্রবর্তন্তে পুত্রাদিহিতকার্য্যে ইতি শেষঃ ৫1 
ষদেতি। ঘদা! যদি, অগ্নিঃ খাগুব্দাহেন শ্রীণনাৎ, বাযুজামপিতৃতাৎ, ধর্থো যুধিঠিরজনক- 

ত্বাথ, ইন্ত্ঃ অজ্জনজননাৎ, অখ্বিনৌ নকুলসহদেবয়োরৎপাদকত্বাৎ। তা পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ, ছুঃখং 
বনবাসাদিকইটম্ নাগ যু, তেষাং সাহা্যাদিত্যাশযঃ 1৬। 

তম্থারদিতি। এতে দেব! দৈবেষু ভাবেঘু অপেক্ষকাঃ দৈবমপেক্ষ্েব ফলং দদতীতার্থ: 8৭ 
নন্বহল্যারদিথিন্্াদয়ঃ কামাদেব শ্রীবর্তপ্তেত্যাহ--অথেতি। অথ কামন্ত সংযোগাৎ সত্ব 

দেবেযু থেযো লোভশ্চ কদাচিনতগ্যতে চেৎ, ততখাপি, এবাং দেবানাম, দৈবপ্রামাণ্যাৎ 
দেবগ্রভাবান্ারিত্বাৎ, ন বিক্রমিন্ততি অস্মাকং দেবপ্রভাবাভাবাৎ অশমানবিপক্ষতয়া অন্মান্থ 

দেবগণে! বিকুমং ন প্রকাশযিস্ততীত্যর্থঃ 1৮ 

- ভারতভাবদীপঃ - 
পিতুরিতি ॥১--২/ অকামেতি কামদ্বেষযোরসংযোগাৎ ॥৩--৬। দৈবেধিতি। এতে 

দেবাদয়ঃ দৈবেষু ভাবেষু শমদ্মাদিযু শঙ্বদপেক্ষকা অপেক্ষমাণাঃ ন তু আন্থরেফু ভাবেযু কাম- 
ক্রোধাদিযু। তত্মান্েবাঃ পীগুবাঁনাং সাহাযাং ন করিস্তস্তীতি ভাবঃ1৭॥ অথেতি। দৈব- 

গ্রামাণ্যাৎ বেদগ্রামাণ্যাৎ কামাদিমতা কুতমপি নিচ্ষনং ভবিষ্যতীতার্থঃ 1৮ দৈবং 

অতএব ভরতগ্রেষ্ঠ ! দেবতার! মানুষের স্তায় কাম, ক্রোধ, লোভ ও দ্েষেবশতঃ 
কখনও পুত্রগ্রভতির হিতকার্ধ্য প্রবৃত্ত হইতে পারেন না ॥৫ 

যদি অগ্নি, বাধু, ধর্ম, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বর কামানুসারে প্রবৃত্ত হইতেন, 
তবে পাগুবেরা বনবাসাদিনিবন্ধন দুখে পাইত না ॥৬| 

অতএব ভরতনন্দন! আপনি কোন প্রকারেই এরূপ চিন্তা করিবেন না। 

কারণ, দেবতার! সর্বদাই মানুষের দৈব অপেক্ষা কবিয়াই কার্ধে প্রবৃত্ত হইয়া 

থাকেন ॥৭॥ 

”. কামবশতঃ দেবগণের যদিও কোন কোন স্থলে দ্েষ ও লোভ দেখা যায়, 

তথাপি তাহারা অস্মকক্ষ বলিয়া আমাদের উপরে বিক্রম গচাশ করিবেন না 1৮4 



৬৪০ মহাভারতে উদ্যোগ- 

ময়াভিমন্ত্রিতঃ শশ্বজ্জাতবেদাঃ প্রশাস্ততি | 
দিধঙ্ুঃ সকলার্লোকান্ পরিক্ষিপ্য সমন্ততঃ ॥৯1 
যদ্বা পরমকং তেজো! ঘেন যুক্ত! দিবৌকসঃ। 
মমাপ্যন্পমং ভুয়ো দেবেভ্যে। বিদ্ধি ভারত ! ॥১০| 
বিদীর্য্যমাণাং বন্থধাং গিরীণাং শিখরাঁণি চ। 
লোকস্ত পণ্যতো রাজন! স্থাপয়াম্যভিমন্ত্রণাৎ ॥১১॥ 
চেতনাঁচেতনন্তান্ত জঙ্গমস্থাবরন্ত চ। 

বিনাশায় সমুৎ্পন্নমহং ঘোরং মহান্বনম্ ॥১২॥ 
অশ্মবর্ধঞ্চ বাযুঞ্চ শগয়ামীহ নিত্যশঃ | 

জগতঃ পশ্যাতোহভীক্ষং ভূতানামন্থকম্পবা ॥১৩॥ (বুগ্কম্) 

অথানুবসপক্ষতয] যদি দেবাত্বমি বিক্রামেমুরিত্যাহ দ্বাভ্যাম্। মযেতি। চি লোকান্, 

দিধস্ছঃ ত্রমবৃদ্যা দগ্ধুমিচ্ছুঃ, জাতবেদা অগ্নিঃ, ময়া সমন্ততঃ পবিষ্গিপ্য পরিক্ষেপেণ কণশঃ কৃতা। 
অভিমন্ত্রিঃ মন্, শখৎ সর্ববদৈব প্রশাস্ততি 14 

যদিতি। ঘেন তে্স| | দেবেভ্যো৷ ভূয়ঃ প্রভৃতম্, অনুপমঞ্চ তন্তেজঃ ॥১৭ 
* বিদীর্যেতি। শিখরাণি চ বিদীধ্যমাণানি | স্থাপযামি যথ পূর্ববমিতি ভাবঃ 1১১ 
চেতনেতি। মহান্ শ্বনো যস্ত ত। অশ্মবর্ষং শিলাবৃট্িম্ 1১২-_-১৩। 

অগ্নি সমস্ত লোক দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আমি মন্ত্রপাঠপূর্র্বক সে অগ্রিকে 
সকল দিকে বিক্ষিপ্ত কবিলে, তাহা সর্বদাই নির্ব্বাপিত হইযা! থাকে ॥৯॥ 

ভরতনন্দন! যে পরম তেন আছে এবং দেবগণ যে তেজোযুক্ত, দেবগণের 
সে তেজ হইতেও উত্তম ও অনুপম তেজ আমাবও আছে বলিয়া জানুন ॥১৭॥ 

রাভা। ভূমি বিদীর্ণ হইতে লাগিলে, কিংবা! পর্ধ্বতের শুক্ষ ভগ্ন হইতে থাকিলে 
আমি লোকেব সাক্ষাতেই মন্তরপাঠপূর্বক তাহ! পূর্বে স্তায় স্থাপন কবিতে 

পাৰি ॥১১॥ 

চেত্রন জঙ্গমপদার্থ ও অচেতন স্থাবরপদার্থের বিনাশের জন গুরুতন শন্বকার৷ 

ও ভয়ঙ্কর শিলাবুষ্টি কিংব। বাধু উৎপন্ন হইলে, আমি প্রাণিগণের প্রতি দয়া কথিয়। 

জগতের নাক্ষাতেই নর্কাদা বার বার তাহাব উপশম করিতে পাৰি /১২--১৩॥ 



পর্ববণি ধর্তিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৬৪১ 

সত্ভিতাস্বপ্ন, গচ্ছন্তি য়া রথপদাতয়ঃ। 
দেবাস্থরাণাং ভাঁবানামহযেকঃ প্রবর্তিত! ॥১৪। 
অক্ষৌহিণীভির্ধান্ দেশান্ যামি কার্ধ্যেণ কেনচিৎ। 
তত্রাশ্বা মে প্রবর্তৃস্তে যত্র যনত্রাভিকাময়ে ॥১৫। 
ভয়ানকানি বিষয়ে ব্যালাদীনি ন সন্তি যে। 
মন্ত্রগুগ্ডানি ভূতানি ন হিংসান্ত ভযন্করাঃ ॥১৩। 
নিকামবর্ষী পর্জন্ো রাজন্। বিষয়বাসিনাম্। 
ধন্মিষ্ঠাশ্চ গ্রজাঃ সর্ব্বা ঈতয়শ্চ ন সম্ভি মে ॥১৭। 
অখ্বিনাবথ বাষ্মী মরুত্তিঃ সহ বৃত্রহা। 
ধরমশ্চৈব ময়া ছিহটান্ নোৎসহস্তেহভিরক্ষিতুম্ ৪১৮ 

ুসিতা্িতি। ত্তস্তিতাথ মুখাদো বেশে হ্গিতান্ব, অঞ্চ,, জলে। ভাবানাম্ অবস্থা- 
নাম, প্রবনতিতা প্রবর্জরিতা ॥১৪। 

অক্ষাবিতি। প্রবর্তস্তে গন্ধমরৃত্তি। অভিকাময়ে গন্তমিচ্ছামি ॥১-॥ 

ভয়েতি। বিষিয়ে রাজো, ব্যালাদীনি সর্পাদীনি ভূভানি। ভয়ঙ্কর! বযাসরা্য়ঃ 8১৬৫ 
নিকামেতি। নিকামবর্ধা প্রচুরবর্যাকারী, পঞ্জন্যো৷ মেঘঃ। “অতিবু্িরনাবৃটিঃ শলতা 

মৃবিকাঃ খগাঃ । প্রত্যাসম্নাশ্চ বাজানঃ বডেত। ঈতবঃ স্থৃতা: ॥” ইত্যুক্তা ঈতযুঃ ১৭ 
অশ্িনাবিতি। নরত্তি্দেবৈ:, বৃত্রহা ইন্্ঃ। নোৎনহত্তে ন শরুবস্তি (১৮ 

আমি জলস্তপ্ভ করিলে, তাহাঁৰ ভিতবে রথ ও পদাতি গমন করিতে পারে 

এবং এক আমিই দেবভাব ও অন্থবভাব প্রবর্তন কবিতে জমর্থ হই ॥১৪। 

আমি কোন কার্ধ্য উপলক্ষে যে সকল দেশে ব্হু অক্ষৌহিদী সৈম্ত লইষা 
গমন কবি, সেই সকল দেশেই যেখানে যেখানে আমি যাইতে ইচ্ছা কৰি, 
সেইখানে সেইখানেই আমাব অশ্বগণ গমন করিতে পাবে ॥১৫॥ 

আমাব রাজ্যে সর্পপ্রভৃতি ভযঙ্কব জন্ত নাই ; কিংবা ভঙ্কৰ জন্ত থাকিলেও 
তাহাঁব। আমার মন্ত্রক্ষিত প্রাণিগণের হিংসা করে না ॥১৬॥ 

রাজা! আমার বাজ্যবাপী প্রঞ্জাদের জন্য ম্ঘে প্রচুব বর্ষণ কৰে, সকল 
প্রজাইি ধাম্মিক এবং আমাৰ রাজো অতিবৃন্িপ্রভৃতিও হয না 1১৭ 

তা'ৰ পর অখিনীকুমারদয, বাঁধু অগ্নি, অপব দেবগণের সহিত ইন্দ্র এবং 
ধন্মদেব আমার শব্রকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন না৷ ॥১৮॥ 

(১৪) তত্রাপোমে নি। 

উদ্্যোগ-৮১ (১৪) 



৬৪২ মহাভারতে উদ্যোগ- 

যদি হোতে সমর্থাঃ সতর্মদ্রিয্ত্াতুমগ্জসা | 
ন ন্ম ত্রয়োদশ সমাঃ পার্থা ছুঃখমবাপ্র,যুঃ ॥১৯॥ 

নৈব দেব! ন গন্ধ নাস্থুরা ন চ বাক্ষসাঁঃ। 
শত্তান্্রাতুং বয় দ্বিবউং সত্যমেতদৃব্রবীমি তে ॥২০॥ 
যদভিধ্যাম্যহং শশ্বচ্ছুভং ব! যদি বাহশুভম্। 

নৈতদ্বিপন্নং পুর্ববং মে মিত্রেম্বরিষু চোভয়োঃ ॥২১| 
ভবিষ্যতীদমিতি বা যদ্ত্রবীমি পরন্তপ ! | 
নান্যথা ভূতপুর্ববঞ্চ সত্যবা্গিতি মাং বিছুঃ ॥২২॥ 
লোকসাক্ষিকমেতন্মে মাহাত্ম্য দিক্ষু বিশ্রুতমূ। 
আশ্বাসনার্থং ভবতঃ প্রোজং ন ল্লীঘয। নৃপ ! ॥২৩॥ 
ন হাহং ল্লীঘনো রাজন! ভূতপুর্্বঃ কদাচন। 

অসদাচরিতং হেতদ্য্দাত্বানং 'প্রশংসতি ॥২৪॥ 

ভারতকৌমুদী : 
যদীতি। অধ্ধসা ঘাথার্থ্োন, “অগ্তসা তততুর্ণযোঃ” ইতি বিশ্ব:'0১৪ 

নেতি। ছিষ্ং দ্বেষবিষনীকুতম্॥২০। 
যদিতি। অভিধ্যামি অভিধ্যাযামি চিন্তযামি। বিপন্নং নং নিক্ষলীভূতম্ ৪২১৫ 
ভবিশ্ততীতি। ইদং তৎ, বাশব এবার্ধে /২২% 

লোকেতি। লোকাঃ সাক্ষিণো ভ্রটানো যস্ত ত₹্। লীঘারা স্বপ্রণংসান্বভাবেন ॥২৩। 
নেতি। শ্লাঘন আত্মগ্রশংসাকারী 0২৪ 

যদ্দি ইহাবা বধার্থ ই আমাৰ শক্রগণকে বক্ষ! কবিতে সমর্থ হইতেন, তবে 
পাগ্ডবেরা তেব বৎসর যাবৎ ছুঃখ ভোগ কবিত না ॥১৯। 

সুতরাং আমি আপনাব নিকট সত্য বলিতেছি বে, দেব, দানব, গন্ধবর্ধ ও 
ৰাক্ষসেবা আঁমাব শত্রুকে বক্ষা কবিতে পাবেন না 1২০॥ 

মলের বা৷ অমঙ্গলেব বিষযই হউক, আমি বর্বদা যে বিবঘ চিন্তা কবি, 

তাহা পূর্বে মিত্র ও শক্র--উভর়েব বিবযেই নিক্ষল হয় নাই ॥২১॥ ' 
পরন্তপ! 'আমি যাহা বলি, তাহা অবশ্যই হইবে 3 কিন্তু তাহা পুরের্ব অন্য- 

রূপ হয় নাই । এই জন্তই সকলে আমাকে “সত্যবারু” বলে ॥২২॥ 
সাজা! আমি আপনাকে আশ্বস্ত কবিবাব জন্য কিংবা আতুল্লাঘা কৰার 

ব্বভাবে ইহা বলিলাম না; 'আমাব এই জগদ্বিখ/াত মাহাত্য সুবল জেকেই 

জানে ২৩] 

(২১)-*নৈতবিপন্রপূর্ববং মে--বা বরা নি। 
পাপা সপ শপ পপি 

৪ 
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পাঁগুবাংশ্চৈৰ মতস্তাংশ্চ পাঞ্চালান্ কেকয়ৈ সহ। 
সাত্যকিং বাস্থদেবঞ্চ শ্রোতাসি বিজিতান্ মনা ॥২৫। 

সরিতঃ দাগরং প্রাপ্য যথ। নশ্যান্তি সর্ব্বশঃ | 
তখৈব তে বিনজ্জ্যস্তি মামাসাছা সহান্য়াঃ ॥২৬। 
পরা বুদ্ধিঃ পরুং তেজে। বীর্ধ্যঞ্চ পরমং মম । 

পর! বিগ্া পরো যোগো। মম তেভ্যে। বিশিষ্যতে ॥২৭॥ 

পিতামহম্চ দ্রোণম্চ কৃপঃ শল্যঃ শলস্তথা। 
অস্ত্রেমু € প্রজানত্তি সর্ববং তম্ময়ি বিদ্াতে 1২৮ 
ইত্যুক্তে সপ্তয়ং ভূয় পর্ধ্যপুচ্ছত ভারত 1। 
জ্াত্থা যুধুসোঃ কাধ্যাণি প্রাপ্তকালমরিন্দম ! 1২৯ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহ্ত্র্যাং সংহ্তায়াং বৈয়াসিক্যামুদযোগপর্ববণি 

যানদন্ধৌ ছূর্য্যোধনবাক্যে ধষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥০ ক্ষ 
এ সপ ০৯ পপ শপ 

ভারতকৌমুদী 
পাগুবানিতি। শ্রোতানি শ্রোস্তসি ॥২৫। 

মরিত ইতি। অবযৈর্বংশৈঃ সহেতি সহান্বযাঃ ॥২৬ 

পরেতি। পরা উত্তমা। এবমন্ত্র। যোগ উপায়ঃ) তেভ্যঃ পাগবেভাঁঃ 1২৭॥ 

পিতেতি। অস্ত্রেতু মধ, য্ যাদ্তরম্ ॥২৮। 

ভার্তভাবদীপঃ 
বলমপ্যস্তীত্যাহ-_ময়াভীতি ॥৯--১৮% মদ্দিষঃ মচ্ছব্রন ॥১৭--২০। অভিধ্যামি চিন্তয়ামি 

/২১-_২'॥ ইতীতি। এবং দূর্ধ্যোধনোক্তং ধৃতরাষট্: সথয়ং প্রতি উত্তা প্রাপ্তকালং পূর্ববপ্রস্ততম্ 

রাজা! আমি পুর্বে কখনও আত্মশ্ীঘা করি নাই। কাবণ, আত্মগ্রশংসা 
কবাট! অসজ্জনেব কাধ্য ॥২৪॥ 

আপনি শুনিতে পাইবেন যে, পাঁগবগণ, মংস্তগণ কেকঘগণেব সহিত 

পাথ্ণালগণ, সাত্যকি ও কৃষ্ণ__ইহার্দিগকে আমি জয় কবিযাছি ৪২৫ 

নদীগুলি যেমন সমূত্রে পতিত হইযা! লুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ ভাঁহাবা “ 
আমার সংসর্গে আসিয়া! সবংশে বিনষ্ট হইবে ॥২৬। 

আমার বৃদ্ধি, তেজ, বীর্বা, বিদ্ভা ও উপাষ উত্তম, ন্ুতবাং এগুলি পাঁগুবদেব 
অপেক্ষা আমাৰ অধিক ॥২৭ 

এবং ভীন্ঘ, দ্রোণ, কৃপ, শল্য ও শল- ইহাবা যে সকল অস্ত্র জানেন, 
আমাতেও সে সমস্ত অন্ত্রই বহিযাছে” ॥২৮॥ 

(২৯).অরিন্দমঃ--বা বরানি * *** একবটিতমোহ্ধ্যায়ঃ-বা বৰ রানি। 
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বৈশল্পায়ন উবাচ। 
তথা তু পুচ্ছন্তমতীব পার্থং বৈচিত্রবীর্য্ংং তমচিন্তয়িত্ব! | 
উবাচ কর্ণে! ধৃতরাষ্ট্রপুত্রং প্রশংসয়ন্ সংসদি কৌরবাণাম্ ॥১| 
মিথ্যা প্রতিজ্ঞায় ময। যদন্ত্রং রামাৎ কৃতং ব্রহ্মমযং পুরস্তাৎ। 
বিজ্ঞায় তেনাম্মি তদৈবমুক্তত্তে নাস্তকালে প্রতিভাস্যতীতি ॥২॥ 

ভারতকৌমুদী 
ইতীতি। প্রাপ্তকালং কালোচিতৎ পর্ধ্যপৃচ্ছত ধৃতরাষ্ঃ ৷ যুযুৎসোদুর্য্যোধনম্থ ।২৯। 

ইতি মহামহোপাধ্যার়-ভারতাচার্-মহাক বি-পন্সভূষণ-্ীহরিদীসসিদধা্তবাগীশভট্রাচারধ্য- 
বিবচিতাযাং মহাভারত্টাকাযাং ভাবতবৌমুদীসমাখ্যাযা ুদ্ঘোগপর্ববণি 

যানসন্কৌ যিতমোহ্ধ্যাষঃ 1০ 
8১ 

তথেতি। কর্ণ তথ! তু পূর্বববদেব পার্থমঞ্ছ্নবিষষম, অতীব পৃচ্ছ্তং তঃ বৈচিত্রবীরধ্য 

বিচিত্রবীর্্যপুত্রং ধৃতরাষ্ট্রম, অচিন্তযিত্বা তদত্িং বাধিত্বেত্যর্থ, ধূতরাই্টপুত্রং ছূর্যোধনম্, প্রশংসযন্, 

কৌববাপাং সংসদি উবাচ 1১৪ 
মিথ্যেতি। ময়া পুরস্তাৎ পূর্ধ্বম, মিথ্যা প্রতিজ্ঞষ ব্রাহ্মণপুত্রোহহমিতি মিথ্যা! বিজ্ঞাপা, 

রামাৎ জাযাগ্ন্যাৎ, ব্রহ্ষামযং ব্রাহ্মম্ অস্ত্র যত কৃতং শিক্ষিতম্, তন্মাৎ তেন রামেণ, বিজ্ঞায় 

ব্রাহ্মণেতবত্বেন মামবগত্য, তদা! এবমূক্তোহস্মি হে কর্ণ। অন্তকালে যুদ্ধে মৃত্যুলমযে, তে ন 
গ্রতিভান্াতি এতদস্্ং ন স্মৃতিপথং গমি্যতীতি ॥২| 

| ভাবতভাবদীপঃ 
অজ্জুনমাহাত্ম্যমেৰ অপৃচ্ছৎ্। ইদ্ং ৎপুত্রন্ত বলং জ্ঞাত্থা পাওববলং চ ত্বং ব্রহীত্যর্থঃ। 
যুহুখসোঃ বেগ্যাপুত্রস্ত পাগুবেধন্বক্ততথ। কার্যাণি জাত্বা। এতেঘাং সর্কেষাং বিনাশেন তশ্যৈৰ 
রাজ্যলাভরূপাণি কার্ধ্যাণি ভবিহ্যন্তীতি জাত্বেত্যর্থঃ ॥২০৭। 

ইতি প্রীমহা ভারতে উদ্যোগপর্ঝানি নৈলকন্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে বিতমোহধ্যাযঃ ॥৬*। 
ভরতনন্দন অবিন্বম জনমেঞ্ ! ছুর্যযোধন এইবপ বলিলে, ধৃতরাষ্ট্রী যুদ্ধাভি- 

লাষী ছুর্যোধনেব অভিপ্রাঘ বুঝিযা সগ্ঘষের নিকট পুনবায তৎকালোচিত 

প্রশ্ন কবিলেন ॥২৯॥ 
শর 

বৈশম্পাষন বলিলেন--ৃতবাষ্ট্র পূর্বের স্তাি সপ্তষেব নিকট অর্জুনেব বিধয 
বিশেষভাবে জিজ্ঞাস! করিভেছিলেন, এমন সনযে কর্ণ তীহার কথায বাধ| 

দিযা! ছূর্য্যোধনেৰ প্রশংসা করিয়া কৌববসভায় বলিতে লাগিলেন--8১ 



একফস্টিতমোহধ্যায়ঃ ৬৪৫ 

মহাপরাধে হাপি যন তেন মহধিণাহং গুরুণা চ শণ্ডঃ। 
শপ্তঃ প্রদগ্জং হপি তিগ্াতেজাঃ সপাঈরামপ্যবনিং মহধিঃ 0৩ 
প্রসাদিতং হস্ত মযা মনোহভূচ্ছুতীষয়া স্বেন চ পৌরুষেণ। 
তন্তি চাক্জং মম সাবশেষং তম্মা সমর্ধোহস্মি মমৈষ ভারঃ ॥8॥ 
নিমেষমাত্রাতনৃষেঃ প্রসাদমবাপা পাঞ্চাল-করধ-মতস্তান্। 

নিহত্য ার্থন্ সহ পুব্রপৌত্রেলেণকানহং শন্ত্রজিতান্ প্রপতস্তে ॥৫1 

ভারভকৌমুদী 

মহেতি। যন্ন শধঃ 'ভশ্বীভব” ইখং নাভিশপ্রঃ তেনৈবানুগৃহীত ইতি শেষ: ॥৩। 

প্রেতি। মম লাবশেষমায়ুরত্তি,। অতন্তাধান্তীত্যর্। তন্মাৎ পাগওবান জেতুং 
মমর্ষোহশ্থি। এষ পাগুবজয়ঃ, মমৈব ভাবঃ কর্তব্যবিষয়ঃ 88 

নিমেষেতি। খবের্জামদগ্না্ত তং প্রসাদমবাপ্য স্থিতোহহম্, নিমেবমাজাদেব, পুত্রপোতৈঃ 
সহ পাঞচাল-করব-মৎস্তান্ পার্থান্ পাগবাংস্চ নিহত্য, শন্্রজিতান্ লোঁকান্ স্বর্গান্ প্রপতন্থো 
অস্তিমে গ্রী্যামি 1৫1 

ভাবতভাবদীপঃ 

তথেতি। পার্থং গৃচ্ছন্তং বৈচিপ্রবীর্ধ্যম্ অচিন্তধিত্বেতি মনবপ্ঃ ॥১। হেস্তেন! অস্তকানে 

প্রতিমা অস্বস্তি: অন্ততি ক্ষিপতি তাং তাক্ষ্যতীতার্ঘঃ ॥২--৩॥ সাবশেষং মম আযুরস্তি 
অতোহন্তকালস্তামুপন্থিতত্বাত্বদগ্্ং মমান্তীতি অহ্ং অমর্ধোহস্মি অজ্জুনং জেতুমিত্যর্থঃ 88 

রি আমিনুর নিপা নহি নি 
নিকট ক্রন্ধান্ত্র শিক্ষা করিষাছিলাম, সেই হেতু তিনি আমাব প্রকৃত পবিচয় 

পাইয়। তখন আমাকে বলিযাছিলেন যে, 'অস্তিমকালে তোমাৰ এ অস্ত্রেব স্মবণ 
হইবে না'।২ 

আমাব গুকতব অপবাধ হইলেও, সেই গুক মহধি আমাকে যে গুরুভব 
অভিসম্পাত কৰেন নাই, তাহা আমাব প্রতি অনুগ্রহই করিয়াছিলেন। কারণ, 

তীক্ষতেজা৷ মহষি পব্শুবাম অভিসম্পাতদ্বাবা৷ সসাগব! পৃথিবী দগ্ধ কবিতে 
পারেন ॥৩॥ 

তা*ৰ পব, পবিচর্ধ্যা ও পুকষকারদ্বাবা আমি তাহার মন প্রসন্ন কবিয়া- 
ছিলাম ; স্থৃতবাং আমাৰ আযু অবশিষ্ট আছে এবং সে অস্ত্রও বহিয়াছে; 
অতএব আমি পাঁগুবগণকে জয় কবিতে সমর্থহইব ঃ সুতরাং এ ভাব আমার 
উপবেই থাকুক 887 

আমি মহযি পবশুবামেব অনুগ্রহ লাভ কবিবাছি; সুতরাং পুত্র-পৌত্র- 
গণেব সহিত পাঞ্চাল। করব ও মস্যদেশীষগণকে এবং পাগুবগণকে বধ করিয়। 
অস্তিমে শস্ত্রঞজিত লোক লাভ কৰিব /৫॥ 



৬৪৬ মস্থাদ্থান্থতে উদ্যোগ- 

পিতামহত্তিষ্ঠতু তে সমীপে ভ্রোগস্চ সর্বেব চ নবেস্যুখযাঃ । 
খাষিপ্রসাদেন বলেন গন্ব। পার্থান্ হুনিষ্যামি মমৈষ ভারঃ ॥৬1 
এবং ক্রবন্তং তমুবা5 ভীম্মঃ কিং কণ্থনে কালপবীতবুদ্ধে । | 
ন কর্ণ! জানাসি বথা অধানে হতে হতাঃ শ্থ্যধ তরাষ্টরপুত্রাঃ ॥৭ 
য খাণ্ডবং দাহয়তা কৃতং হি কৃষ্ণদ্বিতীঁষেন ধনঞ্জয়েন। 
শ্রুত্বৈব তৎ কর্ম নিয়ন্তণাত্া যুক্তত্তরয়। বৈ সহবান্ধবেন ॥৮॥ 
যাং চাপি শক্তিং ত্রিদশাধিপন্তে দদৌ মহাত্মা ভগবান্ মহেন্্রঃ। 

ভম্মীকৃতাং তাং সরে বিষর্ণাং চক্রাহতাং দ্ক্্যলি কেশবেন ॥৯। 
যন্তে শরঃ সপ্পন্ুখো বিভাতি সদাহগ্র্যমালোর্মহিতঃ গ্রবত্রাৎ। 
স পারুপুত্রাভিহতঃ শরোৌধৈঃ সহ স্বধা যাস্ততি কর্ণ! নাশম্ ॥১০। 

পিতেতি। এব পার্থবধরূপে| ভারঃ মমোপব্যেব তিন্বিতি শেষঃ ॥৬। 

এবমিতি। কখনে আত্মনীঘাং করোধি, কালেন যমেন পবীতা আক্রাস্তা বুদধির্ধস্ত তৎ- 
মঘোধনম্। প্রধানে বীবে। ত্বয়ি হতে ধৃততাষট্রুব্রাণাং বধ এব ভাবীতি ভাবঃ 1৭৫ 

যদিতি। নিয়ন্তং গর্বাঙ্গিবাবয়িতুম্। বাঞবৈঃ সহেতি সহবান্ধবস্তেন / 
ইন্দরদ্তা শক্তিরেব মমাভীত্যাহ--যামিতি | ভক্মাঞ্ততাং বিন1শিতামিত্যবঠি (৯1 

ভারতভাবদীপঃ 
প্রপৎশ্যে প্রপরিষ্বে ॥৫--৬। প্রধানে ত্বয্ধি হতে নতি পর্বে হৃতাঃ স্থ্যবত আত্মানং গোপয়েত্যুপ- 

হাসঃ ॥৭॥ আত্মা মনে! নিষস্তং যুক্তঃ অজ্জুনপ্বেষাছুপবমঃ কর্তব্যপ্তস্ত ছুজ্জষত্থং জত্বেতি 

অতএব মহাঁবাজ ! ভাম্ম, দ্রোণ এবং অপব বাজশ্রেষ্ঠেব! সকলে আপনাব 
নিকটেই থাকুন ; পবশুঝামের অনুগ্রহে সৈম্ত লইষা যাই! আমিই পাগুবগণকে 
বধ করিব; আমার উপরেই এ ভার থাকুক* ॥৬| 

কর্ণ এইবপ বলিতেছিলেন, এমন সমবে ভীগ্ম ভাহাকে বলিলেন_কর্ণ ! 
তুমি আত্মন্লীঘা কবিতেছ কেন? তোঁমার বুদ্ধিটা যমকর্তৃ₹ আক্রান্ত হইযাছে 

কি না, তাই ভূমি বুঝিতেছ না যে, প্রধান বীব নিহত হইলেই ধুভবাষ্ট্রে 

পুত্রের! নিহত হইবে ॥৭ 
অর্জুন একমাত্র কৃষ্ণকে সহাঁষ কবিঘা খাওববন দগ্ধ কবাইয। যে কার্ধ্য 

কবিয়াছিলেন, তাহ! শুনিবাই বন্ধু-বান্ধবগণেৰ নহিত তোনাব মনকে সংযত কবা 

উচিত ছিল 4৮॥ 
দেববাজ মহাত্ব। ভগবান্ ইন্দ্র ভোমাকে যে পক্তিট। দিঘাছেন। তাহা +ফেএ 

ুদর্শনচক্রে আহত ও বিণীর্ন হইয। বিনষ্ট হইবে-দেখিবে £৯৫ 



পর্ব এরক্ষ্িতমোহব্যায়ঃ। ৬৪৭ 
বাণস্ত ভৌমস্ত চ কর্ণ! হৃন্ত! কিরীটিনং রক্ষতি বাহ্দেবঃ | 
যস্তাদৃশানাঞচ বরীয়মাঞ্চ হস্ত। রিপুণাং তুমুলে প্রগাট়ে ॥১১॥ 

কর্ণ উবাচ। 
অদংশয়ং বৃষ্পিতির্যথোক্তন্তথা চ ভূয়াংশ্চ ততো মহাত্ব!। 
অহং যছুক্তঃ পরুষঞ্চ কিঞিত পিতামহস্তম্থ ফলং শৃণোতু ॥১২॥ 
ন্তামি শস্্রাণি ন জাভু সংখ্যে পিতামহো। ভ্রক্ষ্যতি মাং সতায়ামূ। 
বয় প্রশান্তে তু মম প্রভাবং দ্রক্ষ্যন্তি সর্ব ভূবি ভূমিপালাঃ ॥১৩॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
ইত্যেবমুক্ত। স মহাধনুগ্রান্ হিত্ব। সভাং স্বং ভবনং জগাম। ... 
ভীঘুস্ রয্যোধনমেব রাজন! মধ্যে কুরূণীং প্রহদন্ন.বাচ ॥১৪॥ 

৪ চিক পদ মস 

ভারতকৌমুদী 
ঘইতি। অগ্রামান্যেঃ শ্রেপুক্পমানাতিঃ, মহিত; পূজিত; ॥১০। 
বাণস্তেতি। বাণস্ত অস্থ্রশ্ত, তৌমন্ত নবকাহ্্রস্ত। প্রগাড়ে অতিভীরে সমরে |১১॥ - 
অসংশয়মিতি। বুষিপতিঃ কুষণ:ঃ। উক্ত: পিতামহেন, পরুষং নিষ্ুরম্ ॥১২৫ 
স্তামীতি। ন্তন্তামি ত্যজাসি। জাতু কদাচিৎ, সংখ্যে যুদ্ধে। প্রশান্ত মৃতে ১৩। 
ইভীতি। স কর্ণঃ হিত্ব। পরিতাঙ্য। রা্গ্লিতি জনমেলযদহ্বোধনম্ 8১৪1 

ভাবতভাঁবদীপঃ 
তাঝঃ ৮--১২॥ মাং ক্ুতবিজধং সতাধাং ত্রক্ষ্যাতি, অয়ং ভাব-যন্তহং যোখস্তে তরি 
এতত্ত জীবনং ভবিষ্বতি তক্মাছুদতোহ্যং নিঃসারো!। জ্যিতামিতি ।১৩--১৪। অত্যগ্রতিজঃ 

তাৰ পৰ, তৌমাব সর্পমুখ যে বাণট। উত্তম: পুষ্পমাল্যদ্বার৷ বডুসহকারে 
সর্ব! গৃজিত হইঘ! আনিতেছে, সেই বাঁণট। অর্জনে বাঁণসমূহে আহত টা 
তোমার সহিতই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥১০॥ 

কর্ণ। যিনি তুমুল ও অতিতীব্র যুদ্ধে তোমার তুল্য এবং তৌম! অপেক্ষা 
প্রধান প্রধান পক্রকে সংহাব করিয়া থাকেন, বাঁপাস্থৃব ও নরকানুবের হস্ত! সেই ' 
কৃষ্ণ অর্জুনকে রক্ষা কবেন” 8১১ 7 । £ 

কর্ণ বলিলেন _দ্ভীম্ম যেরূপ বলিলেন, মহাত্মা কৃষ্ণ সেইরূপই হইবেন; 
বরং তাহা! অপেক্ষ! প্রধানই হইতে পারেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । সে 
যাহা! হুউক, তীগ্ম আমাকে যে কিছু -মিষ্ঠুর কথা৷ বলিয়াছেন, উনি তাহার ফল 
শ্রবণ করুন ॥১২॥ 

আমি অস্ত্র ত্যাগ করিলাম ; সুতরাং ভী্ম কখনও আমাকে যুদ্ধে বা সভায় 
দেখিতে পাইবেন ন।। ভবে উহার মৃত্য হইলে, পৃথিবীর রাজার! সকলে আমার 
গ্রভাব দেখিবেন* ॥১৩। | 



৬৪৮ মহাভারতে 

সত্যপ্রতিজ্ঞঃ কিল সৃতপুত্রস্তথা স ভারং বিধহেত কম্মাৎ। 
ব্যুহং প্রতিবৃহ শিরাংসি ভিত্বা৷ লোকক্ষয়ং পশ্যত ভীমসেনাৎ ॥১৫। 
আবন্ত্যকালিঙ্গজ্যদ্রথেু চেদিখ্বজে তিষ্ঠতি বাহিলকে চ। 
অহং হুনিষ্যামি সদা পরেষাং সহজ্শশ্চাযুতশশ্চ যোধান্ ॥১৬ 
যদৈব রামে ভগবত্যনিন্য্ে ব্রহ্ম ক্রবাণঃ কৃতবাংস্তদন্ত্রম। 
তদৈব ধর্মাণ্চ তপশ্চ ন্টং বৈকর্তনস্তাধমপুরুষস্ত ॥১৭॥ 
তথোস্তবাক্যে নৃপতীন্দ্র ! ভীম্মে নিক্ষিপ্য শস্ত্রাণি গতে চ কর্ণে। 
বৈচিত্রবীধ্যন্ত স্থতোহল্পবুদ্ধিহর্ষ্যোধনঃ শাস্তনবং বভাষে ॥১৮। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহত্যাং সংহিতায়াং বৈষাপিক্যামুদ্যোগপববণি 
যানসন্ধো কর্ণভীক্মবাক্যে একফষ্িতমোহষ্যায়ঃ ॥০॥ % 

ভারতকৌমুদী 

মত্যেতি। সত্যপ্রতিজ্ঞ ইত্যুপহাসঃ। প্রতিবু্ প্রতিপক্ষ ব্যৃহং বিধায ॥১৫। 
আবস্ত্যেতি। চেদিধ্বজে চেদিশ্রেষ্ঠে। অহ্ং হুনিয্ামীত্যুবান্ কর্ণ? ॥১৬। 
যদেতি। বর্গ আত্মানং ব্রাঙ্মণম্, ক্রবাণে! বদন, কতবান্ শিক্ষিতবান্ 8১" 

তথেতি। হে বৃপতীন্্র! জনমেজয় 1| বৈচিত্রবীধ্যস্ত ধৃতরাষন্ত ॥১৮॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যাষ-ভাবতাচারয্য-মহাঁকবি-পদ্ভূষণ-্রীহবিদাসসিদ্ধান্তবাগীশট্টাচার্যা- 
বিরচিতাধাং মহাভারতটাকাযাৎ ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামুদুযোগপর্ববণি 

যানসন্ধাবেকষটিতমোহ্ধ্যায়: | 

বৈশম্পায়ন বলিলেন_-রাজা৷ জনমেজয় ! নহাধনুদ্ধর কর্ণ এই কথ! বলিয়! 
স্ভা ত্যাগ কবিয়া আপন ভবনে চলিয়া গেলেন। তখন ভীম্ম হান্ত কবিতে 

থাকিযা। কৌরবগণেব মধ্যে ছুধ্যোধনকে বলিলেন-॥১৪॥ 

*নুতপুত্র কর্ণ সত্যপ্রতিগ্র বলিযা৷ প্রপিদ্ধ' অথচ সে সেই ভাব (পাওবজয) 
কি করিয়া সহ করিত? এখন তোমব! পাঁগুবগণেব ব্যুহের প্রতিব্যুহ বচন! কৰিয! 

আপন আপন মন্তক বিদীর্ণ কবি! ভীমসেনেব হস্তে লোকক্ষয় দর্শন কর $১৫| 

(কর্ণ বলিয়া গেল-_) '“অবস্তিরাঁজ, কলিঙ্গবাজ, জয়দ্রথ, চেদদিশ্রেষ্ঠ ও বাহিভিক 

বিদ্কমান থাকিতেও আমিই সর্বদা শত্রুপক্ষের সহত্র সহত্র ও অযুত অযুত যোদ্ধাকে 
বধ করিব ॥১৬॥ 

অনিন্দনীয় ভগবান্ পরশুবামেব নিকটে “আমি ত্রান্ষণণ এইবপ বলিযা 

বখনই ত্রঙ্গান্্র শশিক্ষা কবিয়াছিল, তখনই নবাধম কর্ণেন ধর্ম ও তগন্তা ন্& 

হইয়াছিল” ॥১৭| 
০০০০০ প
াস
 শুরা

 

(১৯) গ্োোকাৎ পরম্ “বৈশম্পায়ন উবাচ? ইত্যধিকঃ পাঠঃ-ব| বস্থানি। * শশদ্থিবৃি- 

ভমোহধ্যায়৮--বাব রা! নি। 



দ্িষফিতমোহ্ধ্যায়। 
০ 

দুর্ষেযোাধন উবাচ । 

সদৃশানাং মনুষ্েষু দর্বেষাং তুল্যজন্মনাম্। 

কথমেকান্ততন্তেষাং পার্থানাং মন্যসে জয়ম্ ॥১। 
বয়ঞ্চ তেহপি তুল্য! বৈ বীর্যে চ পরাক্রমৈঃ। 
সমেন বযসা চৈব প্রাতিভেন শ্রদতেন চ ॥২॥ 

অস্ত্রেণ যোধযোগ্যাশ্চ শীন্্রত্বে কৌশলে তথা । 
সর্ব স্ম সমজাতীযাঃ সর্বেব মানুষযোনয়ঃ | 
পিতামহ! বিজানীষে পার্থেযু বিজয়ং কথম্ ॥৩1 

পল জা আর ও জা | আপ পল ওপর শপ অত জপ 

ভাবতকৌমুদী 
সদৃশানামিতি। মদৃশানাং শিক্ষয়া, তৃলাজননাং কুলেন। একাত্ততো! খ্ব্যাৎ ॥১৪ 
বযমিতি। গ্রাতিভেন বৃদ্ধা, শ্রুতেন শাস্তজ্ঞানেন ॥২। 

অস্ত্রেণেতি। - যোধযোগাযা যুদ্ধসমর্থাঃ । যট্পাদোহ্ষং স্োকঃ ॥৩ 

ভাব্তভাবদীপঃ 
ূর্বম আদাবেব ঘোত্ভ্ ইত্যু্কা ইদানীং মধি সৃতি ন যোতন্ত ইতি বন্দতি, মজ্জীবনপর্য্যস্তং 
ত্বৎ্ষয়মূপেক্ষতে, স কথং মিত্রমিতি ভাব ॥১৫--১৬| ব্রদ্ধ ক্রবাণঃ ব্রাক্মণোহহমিতি 
বদন ॥১৭ ১৮ 

ইতি শ্রীমহাভারতে উদ্ঘোগপর্ব্বণি নৈলকগ্ঠীযে ভাবতভাবদীপে একবািতমোহ্্যায়ঃ ৬১। 

রাঁজশ্রেষ্ঠ জনমেজয ! ভীম্ম সেইবপ বলিলে এবং কর্ণ অস্ত্র ত্যাগ করিয়! 
চলিযা গেলে, অন্লবুদ্ধি ধৃতবাষ্টপুত্র দুর্য্যোধন তীগ্মকে লক্ষ্য করিযা' বলিতে 
লাগিলেন ৪১৮। 

স্পপশশশীিশশী শী 

৫ 

দুর্যোধন বলিলেন--“পিতামহ ! আমাদেব সকলেরই সমান শিক্ষা এবং 
সমান বংশ; ভথাপি আপনি পাগুবদের জয়টাকে ঞ্রুব বলিয়। মনে কবেন কি 
প্রকাবে ?॥১। 

আমব! এবং পাগুবেবা বল, পরাক্রম, বয়স, বুদ্ধি ও শান্তরজ্ঞানে সমান ॥২॥ 
আর আমবা সকলেই লঘুহস্ততা, কৌশল ও অন্রযুদ্ধে সমান যোগ্য এবং 
(৩) অস্ত্রেণ যোধযুগ্যা চ--বা ব রা! নি। 
উদ্যোগ-৮২ (১৪) 



৬৫০ ধহাভারতে উদ্যোগ- 

নাহং ভবতি ন দ্রোণেন কৃপে নম চ বাহিলকে 

অন্যেযু চ নরেন্ত্রেষু পরাক্রম্য সমানভে 181 

অহ্ং বৈকর্তনঃ কর্নে। ভ্রাতা দুঃশাসনশ্চ মে। 
পাণ্ডবান্ দমরে পঞ্চ হুনিষ্যামঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥৫॥ 
ততো রাজন! মহাযজ্ৈধিবিধৈভূরিদক্ষিণৈঃ। 
ত্রাহ্মণাংস্তর্পযিষ্তামি গোভিরশ্ৈরধনেন চ ॥৬॥ 

যদা পরিকরিধ্ন্তি এশেয়ানিব তন্তন! 
অতবিত্রানিব জলে বাহুভিরমামকা রণে ॥৭॥ 
পশ্যান্তপ্তে পরাংস্তত্র রখনাগহয়াকুলান্। 

তদা দর্পং বিমোক্ষ্যন্তি পাওবাঃ স চ কেশবঃ ॥৮॥ (যুগ্নকম্) 

ভারতকৌমুদ্ী 
নেতি। ভবতি ত্বধি। পরাক্রম্য পরাক্রমম্ আশাম্, সমাবভে যুদ্ধম্ 881 

তহি কম্মিন্ পরাক্রমমাশাস্ত যুঝ্ধ, সমাবভন ইত্যাহ--অহগিতি। বকর্তনো! নাম 8৫1 
তত ইতি। গবািদানেনেত্যর্থঃ ॥৬। 

ষ্দেতি। তঞঙুনা তন্তনিন্সিতঞ্জালেন, এপেয়ান্ হরিণশাবকান্ ব্যাথা ইব, জলে, ন 
বিগ্ুতে তরিক্রঃ কর্ণধারো। ঘেবাং তান্ জনন, দহ্তব ইব, যদা মামকা যদীযযোদ্ধারঃ,। রণে, 
বাহুভিঃ, পরিকরিস্তত্তি পাগুবান্ আক্রমিষাস্তি, তদা তে পাণুবাঃ স কেশবশ্চ, তত্র বণে, পরান্ 

শত্রনম্মান্, রথনাগহয়াকুণান্ বথহন্তাঙপূর্ণান্, পঞ্ঠন্তঃ, দর্পম বিষোক্ষ্যন্তি পরিহ্বিত্স্তি ॥৭-_-৮৫ 

ভারতভাবদীপঃ * 

সণানামিতি £৯ প্রাতিভেন সমযন্দুর্ত্য। ॥২। বোধযুগ্। শৃরসমৃদধযা যুজেবৌপাদিকঃ কিট 
কুত্বমার্যমূ ৩১৪ তবিতা নৌরগ্ষকাঃ কর্ণধাবাদক্ঃ তদ্রহিতান্ জলং যথা পরিহ্রতি 

সকলেই একজাতি ও মানুঘযোনি ; পিতামহ! তথাপি আপনি পাগুবদেবই জয় 
হইবে বলিয়। কি প্রকারে বুঝিলেন ? ॥5 ৃ 

সে যাহ। হউক, পিতামহ ! আপনি, দ্রোণ, কপ, বাহিলক, কিংবা অন্তান্ত 

রাজাদের উপরে পরাক্রমপ্রকাশের আশা কবিয়। আমি যুদ্ধ আবন্ত কবিব না 18 
কিন্ত আমি, কর্ণ ও আমার ভাতা দুঃশানন, আমর! এই তিন জনই যুদ্ধে 

নিশিত বাণ দ্বাবা পঞ্চ পাগ্ডবকে বধ কবিব 8৫॥ 

বাজা! তাহাব পৰ প্রচুব দক্ষিণাধুক্ত নানাবিধ যন্ত এবং গো, অশ্ব ও খন- 
দ্বার! ত্রাহ্মাণদ্দিগকে সন্ত করিব ?৬] 

ব্যাধেব| যেমন জালদ্বার৷ হবিণশাবকগণকে এবং দস্থ্যবা যেমন জলে কর্ণ 
(০) “বুধনাগদমাঞুনান্_-ব| ব বা নি। মা 

০ 



পর্ব বিষস্থিতযোহধ্যায়ঃ। ৬৫১৯, 

সুখান্যধাপ্য সহিতাঃ কৃত! কর্ম হদুফরমূ। 
বিঅরন্বান্ত ভবিব্যামঃ প্রাপ্ডে কালে গতন্থবাঃ ॥৯॥ 

বৈশম্প,রন উবা5, 

অথাত্রবীন্মহারাজে। ধৃতরাষ্ঃ স্দূর্মনাও | 

বিছুরং বদুষাং শ্রেষ্টং সর্ববপাধিবসন্িধৌ ॥১০| 
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 

মোহিতো৷ মৃহ্যপাশেন কালন্ত বশযাগতঃ | 
ভাত! কর্ণেন সহিতঃ পুত্রো হুর্য্যোধনো মম ॥১১॥ 

বিছ্ুর উবা5। 

ইহ নিঃশ্রেষং গ্রাহ্বৃর্ধা নিশ্চিতদণিনঃ | 

০ শক জপ জি ৩ আরজ 8588৫ চা 

ভারতকৌমুদী 
স্থখানীতি। কর্খ পাগুবজ্্যমূ। বিশ্রদ্ধ। শত্রোবভাবাবিখবস্তাঃ, গতর! নিংসন্তাপাঃ 1৯ 
অথেতি। হ্ুতু্মনাঃ দুর্য্যোধনং নিবর্তধিতৃমণক্ত বাদিত্যাশযঃ ৪১০৫ 

' মোহিত ইতি। মোহিতে৷ মোহাদেব বন্ধ: । হে তাত। বন! বিদুব 18১১ 

দুর্যোধনহ্ত দষশিক্ষার্থং দম বিস্তরেণাহ-ইহেতি। নিঃশ্রেষলং নিশ্চিতমঙ্ষলম্। দম 
ইন্জিয়দমনম্ 1১২। 

ভাব্তভাবদীপঃ 

আবর্ধেযু পাত্মতি। অনরিত্রানিতি পাঠে অধিত্রং কেনিপাতনং নৌচাবনদও৪ হিতা- 
নিত্যর্ঃ। তরৎ মামকাস্তান্ রনে বাছভ্যাং পরিহরিত্তন্তি ॥৭--১১। অন্ত হিয়ং কুন কয়ং 
করিস্ত তীতি বক্ষান্ দমমেব প্রণংদন্ বিছুর উব।5 --ইহেতি। কিং তন্গিশ্রোনং কণ্যানঝ ব্রা্ঘণন্ত 

ধাববিহীন নৌকাবোহীদিগকে আক্রমণ কবে, সেইপ মামাব যোদ্ধাব! যখন 
যুদ্ধে বাহুদ্ধাবা৷ পাগুবগণকে আক্রমণ কবিবে, তখন পাগুবেব৷ এবং নেই কৃষঃ 
আমাদিগকে হস্তী, অশ্ব ও বধে পথিপূর্ন দেখিয়! দর্প ত্যাগ করিবে ॥৭_৮| 

এইভাবে আমবা (মলিত হইযা, অতিহু্ধ্ কার্য কবিযা, যথানমযে সুখ” 

ভোগপুরব্বক বিশ্বস্ত ও সম্তাপশৃন্য হইব” ॥৯॥ 
বৈশস্পাষন কহিলেন তাহাব পবৰ নহাধাজ ধৃতবাই্ট অতিছঃধিতচিত্ত হই 

সকল বাঁজাব সন্নিধানে জানিগ্রেষ্ঠ বিদ্ণক্ষে বলিলেন ॥১০॥ 
ধৃতবাষ্ট্র বলিলেন-_-“বৎন বিছুব! আসাব পুত্র ছুধ্যোবন কর্ণেৰ সহিতই 

মৃত্যুপাঁশে বদ্ধ এবং কালেৰ বনীভূত হইল” 1১১৭ 
চি 

০৯)" স্ছুততরষ্নি। (১২) “নিশ্িতশনাঃপি । ২১০১১ ক্রোকাং পি বাবর 
ন সম্তি। 



৬৫২ মহাভারতে উদ্যোগ- 

তম্থ দানং ক্ষমা! সিদ্ধির্যথাবছুপপণ্ভতে | 
দমো দানং তপো জ্ঞানমধীতঞচানুবর্তৃতে ॥১৩॥ 
দমন্তেঞো বদ্ধয়তি পবিভ্রং দম উত্তমমূ। 

বিপাপ্থ বৃদ্ধতেজাত্ত পুরুষে বিন্দতে মহৎ ॥১৪। 

ক্রবযাস্তয ইব ভূতানামদান্তেভ্যঃ সদা! ভয়মূ। 

যেষাঞ্চ প্রতিষ্ধোর্থং ক্ষত্রং স্যং স্বয়নতুবা ॥১৫॥ 
আশ্রমেধু চতূম্ঘণহুর্দমমেবোত্তমং ভ্রতমৃ। 

তন্ত লিঙ্গং প্রবক্ষ্যামি যেষাং সমুদষে। দমঃ ॥১৬॥ 

ক্ষমা ধুতিরহিংনা! চ সমতা সত্যমার্জবমূ। 

ইীন্দ্রয়াভিজয়ো৷ ধৈর্য্যং মার্দবং হীরচাপলম্ ॥১৭॥ 

ভারতকৌমুদী 

তন্তেতি। তন দ্ান্তস্থ। সিঘির্ূভিঃ । অনুবর্ভতে সম্পাদয়তীত্যর্থঃ ॥১৩॥ 

দম ইতি। বিপাপা। দমাদেব । বিন্দতে লভতে, মহঙবরহ্থা॥১৪। 
ক্রব্যেতি। ক্রব্যান্তে। মাংসভোজিভা: | প্রতিধেধারথং দুক্ক্য্যা্লিবারণার্থম্ ।১৫। 
আশ্রমেঘিতি। লিগং লক্ষণম্। সমুদ্ষঃ সমূহঃ ॥১৬1 

ভাবতভাবদীপঃ 
্র্মজিজ্ঞাসোঃ দম এব লনাতনোহনাদিমুখ্যো। ধর্মঃ ৪১২৪ তন্ত পুনঃ দানং ক্ষমা সিদধির্মোক্ষস্চ 
উপপদ্যতে কন্ত যন্ত দমঃ দানাদীন্ অন্থবর্ততে। দান্তঃ মন্ যে! দানাদিকং করোতি ন দান- 
ফলং ক্ষমাং সিদ্ধিঞ্ প্রাপ্সোতীত্যর্থ: ॥১৩| বিন্দতে লভতে, দমেন মহদ্বন্ষ ॥১৪--১৫। 
সমুষঃ উদ্যহেতুঃ ॥১৬২ তান্সেবাহ-ক্ষমা পবেভ্যস্তাড়নাদিপ্রাপ্তাবপি সম্ভাপানুদষঃ | ধৃতিঃ 

বিছ্বুব বলিলেন-__“এই জগতে তত্বদর্শী বৃদ্ধেবা পরম মঙ্গলেব বিষষ বলিয়াছেন 
যে, ব্রন্মাপবাধণ ব্যক্তিব পক্ষে দমই বিশেষ ও দনাতন ধর্ম ৪১২॥ 

দরমান্ধিত লোকেব যথার্থৰপে দান, ক্ষম। ও যুক্তি হইয়া থাকে। কাবণ, দ্রমই 
দান, তপ-2)1, জ্ঞান ও বেদাধ্যযন সম্পীদন কৰে ॥১৩।. 

দম তেজ বু্ধি কবে, দম উত্তম পবিত্র এবং দমেৰ গুণে মানুব পাঁপহীন "ও 
তেজন্বী হইযা ব্রহ্ম লাভ কৰে ॥১৪॥ 

মাংসভোদা হিংস্র জন্তগণ হইতে যেমন ভয হয়, তেমন অদাস্ত (ইন্দ্রিয় 

দ্রমনহীন) লোক হইতেও প্রাণিগণেৰ সর্বদা ভষ হয়; ব্রহ্মা! যাহাদিগকে দুদার্য্য 
হইতে নিবাবণ কবিধাব অন্ত ক্ষত্রিষজাতিকে স্যরি করিযাছেন ॥১৫| 

মহধিব। ত্রন্মচরধ্য প্রভৃতি চাবিটা আশ্রমে দমকেই (ইক্ড্রিঘদমনকেই) উত্তন 
ব্রত বলিযাছেন। সেই দ্মেব লক্ষণ আমি বণিব? যে লক্ষণনমূহই দসন|মে 
অভিহিত হয ॥১৬॥ 



পর্বণি ছ্িষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ । ৬৫৩ 

অকার্পণ্যমসংরস্তঃ সম্তোধঃ শ্রদ্দধানতা | 
এএতানি যস্ত রাজেন্দ্র । স দাত্তঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ (১৮ (যুগকম্) 
কামে! লোভশ্চ দপশ্চ মনুযুরিদ্রো বিকখখনম্ । 
মান ঈর্ষয]! চ শোকশ্চ নৈতদ্দান্তো নিষেবতে। 
অজিদ্ধমশঠং শুদ্ধমেতাদান্তস্য লক্ষণমূ ॥১৯| 
অলোলুপস্তথাল্লেপ্ন, কামানামবিচিত্তিতা । 
সমুদ্রেকল্পঃ পুকষঃ স দাত্তঃ পরিকীতিতঃ ॥২০। 
সবৃতঃ শলসম্পমঃ প্রসমাত্থাত্ববিদ্বুধঃ | 

প্রাপ্যেহ লোকে সম্মানং স্লগতিং প্রেত্য গচ্ছতি ॥২১॥ 

ভাবতকৌমুদী ূ 
ক্ষমেতি। ধৃতিঃ আধবাক্যে বিশ্বাসধারণম্। মতা শত্রো মিত্রে চ সমানদুর্িং, আর্জবং 

সরলত1। মার্দিবং কোমলতা, হ্ীর্মজ্ঞা। অকার্পণ্যং ব্যযকুষ্ঠাবাহিতযম, অসংরস্তঃ ক্রোধ- 
শৃন্ততা। শ্রদ্ধধানতা বর্ণে বিশ্বাসঃ। এতানি বর্তস্তে ৪১৭--১৮ 

কাম ইতি। মন্থ্যঃ ক্রোধ, বিকখনযাজগাঘা। এতৎ সর্বম্। অজিদ্ষম্ অকুটিলম্। 

শুদ্ধং পবিব্রতা। বট্পাদোহ্যং শ্লোক: ॥১৯/ 

অলোলুপ ইতি। অল্পে, অল্লার্থী, কামানাং শ্রক্চন্দনবনিতাদিকাম্যপদার্থানাম, অবি- 

চিত্তিতা৷ অশ্মরণম্। সমুদ্রকল্লো গভীবস্বভাবঃ )২০। 

্ববৃত্ত ইতি। স্ুবৃতঃ সৎকর্ম । আত্মৰিৎ আত্মতব্বজ্ঞঃ। প্রেত্য পরলোকে 8২১৪ 

ভাবতভাবদীপঃ 

কামাররিভিরননূতগ্ুতা। অহিংস বাত্মন শরীবৈঃ পরস্ত পীভাষা অকবণম্' সমতা শত্রু 
মিআদে! তুল্াত্বম.। সত্যং যথার্থভাষণম্। আজ্জবমকৌটিল্যম্। ইন্দ্রিযাণাং জয়ঃ ধৈর্ষ্যম্ 
অত্যন্তাপগ্থপি মনসোহবৈরুব্যম। মার্দবং প্রিয়বাদিতা। হ্রীবকাধ্যান্লিবৃতিঃ। অচাপলং 
স্থৈধ্যং বাত্বনঃকায়ানাম্ এতে দাস্তানাং গুণাঃ ॥১৭---১৮॥ কাম ইতি। কামাদিমত্বাদয- 

মদবাস্তম্ ইত্যর্ঘঃ। অজিদ্বমকুটিলং অশঠং সুশীলং শুদ্ধং মনসা! ॥১৯। অলোলুপঃ আশাহীনঃ। 

ক্ষমা, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বীস, হিংসা না কৰা, শত্রু ও মিত্রে সমান দৃষ্টি, সত্য, 

সরলতা, ইন্দ্রিয়জয়, ধৈর্ধ্য, কোমলতা, লজ্জা, অচাঞচল্য, অকার্পণ্য, অক্রোধ, সন্তোষ 
ও ধর্মে বিশ্বীস, এইগুলি ধাহার থাকে, তিনিই দাস্ত পুকষ ॥১৭---১৮ 

কাঁম, লোভ, দর্প, ক্রোধ, নিদ্রা, আত্মল্লীঘা, মান, ঈর্ধ্যা ও শোক, এইগুলির 
সেব দাস্ত পুরুষ করেনদু্না ; আর কুটিলতা! ও শঠতা না৷ করা এবং পবিত্র থাকা-_ 

এইগুলিও দীস্তেব লক্ষণ ৪১৯) 

যিনি লৌভী নহেন, অল্প প্রার্থনা করেন এবং কাম্যবস্তর চিন্তা করেন না, অথচ 
সমুদ্রেব স্তায় গভীরম্বভাব হন, সেই পুকষকে দাত্ত ব্লা হয় ॥২০ 

পে 



৬৫৪ মহাভারতে উদ্যোগ- 

অতয়ং যন্ত ভূতেভ্যঃ সর্ব্বেষামভয়ং যতঃ | 
স বৈ পরিণতপ্রজ্ঞঃ প্রখ্যাতো মনুজোত্তমঃ ॥২২। 
সর্ববভৃতহিতে। ঘেত্রস্তম্মান্নোদ্িজতে জনঃ। 
সমুদ্র ইব গম্ভীরঃ প্রজ্ঞাতৃপ্ঃ প্রশাম্যতি ॥২৩॥ 

কর্মণাচরিতং পুর্ববং সপ্ভিরাচরিতঞ্চ ব | 
তদ্েবাস্থায় যোদন্তে দান্তাঃ শমপরায়ণাঃ ॥২৪॥ 

নৈষ্ন্ম্যং বা সমাস্থায় জ্ঞানতৃপ্তে। জিতেন্দ্িয়ঃ 

কালাকাজ্জী চরলেকে ব্রহ্মভূয়ায় কল্লতে ॥২:। 

ভারতকৌমুদী 

অভয়মিতি। ভূতেভ্যে। হিংআাদিপ্রাণিভ্যঃ | পরিণতপ্র্ঞঃ কাষ্ঠাপ্রাগুজ্ানঃ )২২। 
সর্কেতি। মৈত্র সর্বভূতেষু মৈত্রীযুক্তঃ | প্রশাম্যতি শাস্তি লভতে ৪২৩। 
কর্মণেতি। কর্ণণা নি্ধামেন। আস্থায অবলম্ধ্য (২৪1 ঃ 
নৈধশ্শ্যমিতি। নৈষর্ঘ্যং কাম্যকর্শহীনতাম্। কালাকাজ্জী মৃত্যুসময়াপেন্সী ॥২৫ 

ভারতভাবদীপঃ 
কামানাং স্ত্যাদীনাম্ অবিচিত্তিত: ধ্যাল্মবুর্ধন। সমূদ্রকল্টঃ গভীবাশয়ঃ 0১৭॥ প্রসঙ্গাতা! শুদ্- 

চিত্ত: অতএবাত্মবিৎ্, বুধঃ জ্ঞাতজেে:, প্রেত্য মৃত্বা $২০__-২৩॥ কর্দণেতি। দৈবদত্ৈর্ভোগৈঃ 
পদাচারেণ চ যে যুক্তান্তে দাস্তান্ত এব চ মোদত্তে ॥২৪। নৈষ্খ্যং বাজ্মন:শরীবাণাং সর্বজন! 
অপ্রবৃত্তিঃ নিবিকল্পকাবস্থা তত্র হেতুঃ-জ্ঞানতৃপ্তঃ শ্রবণস্কননজেনাপবোক্ষজ্ঞনেন তৃপ্তঃ 

বাগদেষশূন্যঃ তত্রাপি হেতুঃ--জিতেন্দরিয়ঃ কালাকাজ্দী সর্ধরঞ্ যমতাশৃন্যঃ ব্রদ্মভূষাষ ব্র্মভাবায় 
কল্পতে যোগ্যো ভবভি ॥২৫/ ব্রদ্মভ্যফলমাহ-- _শকুনীনামিতি। পন “ন তশ্ত প্রাণা উৎ- 

নৎকর্মা, সচ্চরিত্র গ্রসন্নচিত্ত ও আত্মতত্জ্ঞ জ্ঞানী লোক ইহলোকে সম্মান 
লাভ করিয়া পবলোকেও সদ্গতি লাভ কবেন ॥২১॥ 

ধিনি কোন প্রাণীকেই ভয় কবেন না এবং কোন প্রাণীই ধাহাকে ভয় করে 
না, তীহাব জ্ঞানই পবিপক হইযাছে এবং তিনিই পুরুবোত্বম বলিয়া 
বিখ্যাত ॥২২॥ 

যিনি সকল প্রাণীবই হিতকাবী ও বন্ধুভাবাপন্ন, তাহা হুইতে মানুষ ভীত 

হয না এবং সমুদ্রের স্াষ গভীব স্বভাব ও জ্ঞানতৃপ্ত সেই লোকই শাস্তি লাভ 

করেন ॥২৩। 
নিজেব। পৃরের্র নি্ধামভাঁবে যাহ কবিয়াছেন এবং সঙ্নেরা যাহা কথিয়াছেন, 

তাহা অবলম্বন করিষাই জিতেব্দ্রিয ও শান্তিপরায়ণ লোকেব। 'আনন্দ অন্ুভখ 

করিয়। থাকেন ॥২৪॥ 

অথব! ভ্ঞানতৃপ্ত জিতেন্দ্রিয় লোক নিফান কর্ম অধলম্বন করিয়া মুহা 



পর্ববণি ত্িষষ্িতমোহধ্যারঃ । ৬৫৫ 

শকুনীনামিবাকাশে পদংনৈবোপলভ্যতে । 

এবং প্রজ্ঞানতৃপ্তস্ত মুনের্বঘ্ম ন দৃশ্যতে ২৬1 

উৎস্জ্যৈব গৃহান্ যন্ত মোক্ষমেবাভিমন্তাতে | 
লোকান্তেজোময়াস্তস্ত কল্ন্তে শাশ্বত। দিবি ॥২৭॥ 

ইতি প্রীমহাভারতে শতদাহজ্যাং অংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদযোগপর্্ষণি 

যানসন্ধে। বিছুরবাক্যে দ্বিষস্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥০] % 
32 

ত্রিষর্িতমোহধ্যায়ঃ। 
8১7 

বিছুব উবাচ | তি 
শকুনীনামিহার্থায় পাশং ভূমাবযোজয়ৎ। 

বশ্চি্ছাকুনিকস্তাত । পুর্বেষামিতি গুশ্রুম ॥১। 
৩ ভি ৩১ ওঠ পপ জা 

নিও । শকুনীনাং পদ্গিণাম্ পদং ত্যভৎ বর্ম। এবং তথা ॥২৬। 
উৎ্হজ্যেতি। মোক্ষং মোক্ষাশ্রমম্, অভিমন্যতে শ্রেয়স্করত্থেন ॥২৭/ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতাচার্্য-ম্হাকবি-পদ্মভূষণ-শ্ীহরিদাসসিাস্তবাগীশভষ্াচা্ধা- 
বিরচিতাষাং মহাভারতটাকায়াং ভাবতকৌ মুদ্ীসমাখ্যায়ামুদুযোগপর্ববণি 

যানসঘ্ধো দ্বিষিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০। 

ভারতভাবদীপ; 
ক্রামস্তাত্রৈব পমবলীয়স্তে ব্রন্ধ বৈ সন্ ব্রদ্ধাপ্যেতি” ইতি শ্রতেব্র্বিদোহনুপাখ্যং রূপং গতন্ত 
গ্গনবধিশ্বব্যাপিনো গত্যভাবাৎ হ্বর্ণিণামিব তশ্ত মার্গো। ন দৃশ্ততে ॥২৬1 কেবলসন্যাসাৎ 

্রমমুক্তিস্থানমাহ_-উৎস্থজ্যেতি। মোক্ষং মোক্ষাশ্রমম। শাখতাঃ পুনরাবৃতিশূন্াঃ ৪২৭) 
ইতি শ্রুমহাভারতে উদ্যোগপর্বংণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাব্দীপে ছ্িিতমোহ্ধ্যায়ঃ £৬২) 

সময়েব অপেক্ষা করত; জগতে রি করিতে থাকিষ। ব্রন্মত্বলাভের বোগ্য 
হন ॥২৫॥ 

পক্ষী চলিয়া গেলে আকাশে যেমন তাহার পথ দেখ! যা না, তেমন জ্ঞান 

তৃপ্ত মুনিরও গুর্রবপথ দেখ যায় না ॥২৬॥ ূ 
যে লোক্ গৃহ ত্যাগ কবিয়া সঙ্গ দাশ্রমকেই শ্রেবস্কব মনে করেন, ঠাহাব পক্ষে 

ত্বর্গে চিরস্থায়ী তেজোময় লোক সম্ভবপব হয়” &২৭ 
827 

(২৭) উৎ্হ্ঙ্গ্য বা-পি। * “*ভ্রিষহিতমোহ্ধ্যায়ঠ বা! ব হা! নি। 



হি মহাভারতে উদযোগ- 

তন্মিন্ দ্বৌ শকুনৌ বছো বুগপৎ সহচারিণে। 
তাবুপাদার় তং পাশং জগ্তুঃ খচরাবুভে ॥২॥ 

তৌ বিহায়সমাক্রান্তে। দৃষ্ট। শাকুনিকস্তুদা | 
অন্থধাবদনিবিগ্ো! যেন যেন স্তর গচ্ছতঃ ॥৩| 
তথ! তমনুধাবন্তং যুগয়ুং শকুনাধিনম্। ৮ 
মাশ্রমস্থো ঘুনিঃ কশ্চিদ্দদর্শাথ কৃতাহ্নিকঃ 181 
তাবস্তরীক্ষগো শীত্রমনযান্তং মহীচরম্। 

শ্লোকেনানেন কৌরব্য ! পপ্রচ্ছ স মুনিস্তদা [৫] 
বিচিত্রমিদমাশ্চর্ধ্যং সুগহন্! প্রতিভাতি মে। 

প্লবমানৌ হি হি খচরৌ পদাতিরনূধাবসি 1৬] 
পাপ | আসর পা শী আরবাজ | ক | ও এন 

৩৬14 ৩৫ 

পৃকুনীনামিতি । পকুনীনাং পক্ষিণাম্, অর্ধান্র ধাবণার্থমূ। বাকুনিকে ব্যাধঃ 1 ভাত্তেতি 

ছূর্ধ্যোধননঘোধনন, পূর্বেবাং প্রাসীনলোকানাং দুধাহ 8১৪ 

তশ্রিনলিতি ৷ তক্থিন্ পাশে, শকুনো পক্ষিপৌ | খচতর আকাশচরো নস্তো৷ ॥২। 
"হাবিষ্টি। বিহারদমাকাশ্ম, '্াক্রান্ছো৷ গতৌ | নিবি উতনাহী নন্ £৩। 
ভথেভি সগরং তং ব্যাধন, পকুনাধিনং পাশবন্ৃতত্পক্ষিল্রধারগেঙ্ছুন্ 2৪7 

হাবিতি । মহাচরুং ভুতলগানিন” তব ব্যাবম্ ইহ) 

বিচিত্রমিতি | বিচি নাতিশরহিভ্ঘ , ভে গগহন্। ব্যাধ 11 প্রবমানো উজ্জ্রনানো, 
খচরো পক্ষিণোঁ, পদাতিঃ পাদগানী | ভুলতে খচরধারণমনস্থবমিত্যাশরঃ ৮৬। 

বিভব বলিলেন "বন! আমৰা প্রাচীন লোকদিগেব সুখে শুনিযাছি যে, 
কোন ব্যাধ পক্ষা ধবিবার জন্ত ভূলে জাল পাতিনাছিল 038 

পরে নহচন ছুইট। পক্ষা নেই ভ্তাছে একাই বঙ্গ হইল এবং হাহাবা দেই ভাল 

লইয়া উড্রির। চলিল £২॥ 

নেই পক্ষা দুটা আকানে উঠিয়াছে দেখিযা ব্যাধ উৎসাহান্িত হইল এবং পঙ্ষা 

দুইট। বে বে দিকে যাইতে লাগিল, ব্যাধও লেই সেই দিকেই যাইতে থাকিল ৪৫ 

সেই ব্যাধ পচ্ষা ছুইটাকে ধবিবাদ জন্য ভাহাক্বে পিছনে পিছনে বৌড্াইতেছে 

ইহ! আশ্রনস্থিত কোন মুনি আহিকলনাপনান্ছে দর্শন কবিলেন ৫8৪ 

কৌরবনন্দন | ব্যাধ ভূতলে থাকিবাও 'আকাশগানা পক্ষী গ্ুইটাৰ পিছনে 

ক্রুত গমন করিতে থাকিলে, নেই খুনি এই শ্লোকদ্বাবা লেই ব্যাধকে ভিজ্ঞাসা 

টে শিরা 

7 হন্থিগ্ছে শহুনৌ বাব পানি (হ - অন্ঘাহধ অহীচরম-পি। 

৯৮ 



পর্ববণি ত্রিষষ্িতমোহধ্যাফঃ। ৬৫৭ 

শাকুনিক উবাচ | 

পাশমেকমুভাঁবেতৌ৷ সহিতৌ৷ হরতে! মম । 
যত্র বৈ বিবদিষ্যেতে তত্রে মে বশমেম্যতঃ ॥৭॥ 

বিছুব উবাচ: 

তো৷ বিবাদমনুপ্রীর্তৌ শকুনৌ মৃত্যুসাদ্গতৌ। 
বিগৃহা চ স্ৃতুর্ধী পৃথিব্যাং সলিগেততুঃ 1৮] 
তোঁ। যুধ্যমানৌ সংরৰে মৃত্যুপাশবশানুগো | 
উপস্তত্য প্রমতো তে৷ জগ্রাহ মুগহা তা ॥৯॥ 
এবং যে জ্ঞাতযোহর্থেষু যিথো গচ্ছত্তি বিগ্রহ্য্। 
তে চিরুহালিযারাি শকুনাবিব বিগ্রহাৎ, ॥১০॥ 

সপ সি সপ শপ 

ভারতকৌমুদী 

পাশমিতি। সহিতৌ মিলিতৌ | যন্ত্র যদা, বিবদিস্তেতে বিবাদং করিস্যুতঃ 1 
তাবিতি। মৃত্যুদাদ্গতো যমবশীভূতৌ । বিগৃহ্ পরম্পবং যুদ্ধং কৃত্বা /৮৫ 
তাবিতি। সংরকে৷ জুদ্ধো। প্রমতে যুদ্ধেনাসাবধানো। মৃগহা৷ ব্যাধ: 121 
্টান্তধ্দংদাষ্টন্তিকে যোঙ্রযতি--এবমিতি । মিথ: পবস্পরম্। একুনো তৌ পক্ষিণো ॥১০। 

ভাবতভাবদীপঃ 
দন্ত শৈষ্ঠাং প্রতিপাগ্াদান্তযোং কপতং কুর্বতোদ্বয়োরপি নাশ ইতি প্রতিপাদয়- 

্নাখ্যায়িকামুখেনাহ-_শকুনীনামিতি | পুর্বেষাং মুখাৎ ৪১--২৪ বিহায়সং ব্যোম ।৩--৯| 

“বা! এই ঘটনাটা আমাৰ মনে বড়ই আশ্রর্য বলি! বোধ হইতেছে 

যে, তুমি ভূতলে পাঁদচাবী হইযাঁও আকাশগামী পক্ষী ছুইটার পিছনে 
দৌভাইভেছ” &৬ 

ব্যাধ বলিল--“মহধি ! এই পক্ষী ছুইটা মিলিত হইযা আমাব জাল হুবণ 
করিষাছ্ে বটে; কিন্তু ইহাবা যখন পবস্পব বিবাদ কবিবে, তখন 'আমাৰ 
বশীভূত হইবে” ৪৭॥ ». , 

বিছুব বলিলেন-_প্তাহাৰ পর অতিরূর্বুদ্ধি সেই পক্ষী ছুইটা মৃত্যুব বশীভূত 
হইযা পবস্পৰ বিবাদ আবস্তভ করিল এবং ক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে ভূতলে 
পতিত হইল ॥৮। 

সৃত্যুপাশবদ্ধ সেই পক্ষী ছুইটা ক্রুদ্ধ ও অসাবধান হইয়। যুদ্ধ করিতে 
লাগিল ; তখন সেই ব্যাধ ধীরে ধীবে যাইয! সে ছুইটাকে ধবিষা ফেলিল 1৯। 

(৮)-"মৃতযাসন্ধিতৌ-_বা ব রা নি। 
উদ্যোগ-৮৩ (১৪) 



৬৫৮ মহাভারতে উদ্যোগ 

ংভোজনং দংকথনং সংপ্রমৌহথ সমাগম | - 

এতানি জ্ঞাতিকার্ধ্যাণি ন বিরোধ কদাচন ॥১১॥ 

যে স্ম কালে হুমনসঃ সর্ব বৃদ্ধানুপাসতে । 
সিংহগুগুমিবারণ্যমপ্রধুষ্তা ভবন্তি তে ॥১২॥ 

যেহর্থং সম্ভতমাসাগ্ দীন! ইব সমাসতে। 
শ্রিয়ং তে সংপ্রয়চ্ছত্তি দ্বিষত্ত্যো ভরতর্ষভ 1 ॥১৩॥ 

ধূমায়ন্তে ব্যপেতাঁনি ভ্বলস্তি সহিতানি চ। 
ধৃতরাষ্ট্রোলকানীব জ্ঞাতয়ো৷ ভরতর্যভ ! ॥১৪॥ 
ইদমন্যৎ প্রবক্ষ্যামি যথা দৃষ্ং গিরৌ ময় । 
শ্রুত্বা তদপি কৌরব্য ! যথা শ্রেয়স্তথ! কুরু ॥১৫। 

ভারতকৌুদদী , 
সমিতি । অত্র মংশবাঃ সহার্থে। সমাগমঃ সহাবস্থানম্ 1১১৪ 

যইতি। ন্ুুমনসঃ প্রসন্নচিত্তা জাতষঃ | সিংহেন গুপ্তৎ রক্ষিতম্ /১২। 

যইতি। দীনা ইব নিরুগ্ঘমাঃ, সমাসতে অবতিষ্ঠন্তে 7১৩৪ 
ধূমেতি। ব্যপেতানি পরম্পবং বিপ্লিষ্টানি। উল্ম.কানি অগ্রিপিষটবাষ্ঠানি ॥১৪॥ 
ইদমিতি। শ্রেয়ে! মঙ্গনং ভবেৎ ॥১$॥ 

এইরপ ঘে জ্ঞাতিরা ধনেব জন্ পবস্পৰ বিবাদ করে, তাহারা-_বিবাদ 
নিবন্ধন উত্ত পক্ষিদয়েব স্ায় মৃত্যুব বশীভূত হয় ॥১০॥ 

একলক্ধে ভোজন, একত্র কথোপকথন, পরম্পব জিজ্ঞাসা এবং একস্থানে 

অবস্থান কৰা, এইগুলিই জ্ঞাতিদেব কর্তবা? কিস্তু কখনও বিবাদ করা উচিত 
নহে ॥১১॥ 

আর যে নকল জ্ঞাতি পবস্পর বিশেধ প্রসন্নচিত্ত হইয়া বুদ্ধবর্গের নেবা করে, 
তাহারা নিংহরক্ষিত বনের ন্যায় অন্যের অধ্ধণীয় হয় ॥১২॥ 

ভবতশ্রেষ্ঠ! যে সকল জ্ঞাতি ধনী হইয়াও দীনেব ন্যাষ নির্যম হইয়া থাকে, 
তাহারাই তাহাদের সম্পত্তি পক্রেগণকে নমর্গণ করে ৪১৩ - 

তরতশ্রেন্ঠ রাজা | অন্নিঘুক্ত কাষ্ঠ যেমন পরম্পৰ বিষ্লিষ্ট হইলে ধুমায়িত 
হয়, আর পরম্পর মিলিত হইলে জ্বলিয়া৷ উঠে, সেইরূপ জ্ঞাতিরাও পরম্পৰ 
বিপ্লিষ্ট হইলে অবসন্ন হয়, আব পবম্পর মিলিত হইলে তেজস্বী হইয়া থাকে 88 

কৌরবনন্দন! পুর্ব্বে সামি কোন পর্বতে যাহা! দেখিয়াছিলাম, তাহা আমি 
বলিব; তাহ! শুনিয়া--যাহাতে দঙ্গল হয়, তাহা করুন ৪১৫। 

(১০) ঘেধ্থং সততমাসান্থ--পি। 



পর্ববণি তরিষস্টিতমোহ্যায়ঃ। ৬৫৯ 
বয়ং কিরাতৈঃ সহিত। গচ্ছাগো গিরিমুততরমূ। 
্রাহ্মণৈর্দেবক্লৈশ্চ বিষ্ভাজস্তকবাতিকৈঃ 1১। 
ঝুঞভূতং গিরিং সর্ববমভিতো| গন্ধমাদনমূ। 
দীপ্যমানৌষধিগণং সিদঘগন্ধর্বসেবিতমূ ॥১৭| (যুগ্ম) 
তত্রাপশ্যাম বৈ সর্ব মধু গীতকমাক্ষিকমূ। 
মরুপ্রপাতে বিষমে নিবিহীং কুস্তসম্মিতম্ ॥১৮। 
আশীবিধৈ ক্ষ্যমাণং কুবেরদযিওং ভূৃশমূ। 
তৎ প্রাপ্য পুরুষে মর্ত্যোগপ্যমধন্থং নিরচ্ছতি ॥১৯॥ 
অচক্ষুপ ভতে চ্ুব্ধে। ভবতি বৈ যুবা। 
ইতি তে কথরস্তি ন্ম ত্রাঙ্মাণা জন্তসাধকাঃ ॥২০। (বিশেষকম্) 

2৫888009৪48 হি ৯. ২০ কত বপপসরিআজও রাও 8588858 8 সত ৮ ক সত | আস জা 

ভারতকৌমুদী 
বয়মিতি। বিষ কুহকআানং জন্তকং মৈথূনশকিস|ধকমৌধধং দত মৈথুনে* ইতি 

াত্ব্যামুমারাৎ বৃততং রব্যগুগং বিদত্ভীতি তৈঃ সহ। অভিতঃ সর্বান্থ দিশ্ছ, কুঞভুতং লতান্তা- 
বৃতম্। দীপ্যমান উজ্জলন্ ওষধিগণো! লতাদমূহো মত তম্ 1১৬--১৭॥ 

ত্েতি। সর্ব বয়দ্। তত্র গন্ধীমাদনগিরোঁ, বিষমে বিপৎসহুলে, মরোনক্তৈৰ গিরেঃ 
গ্রপাতো জলপতনং যন্মিম ত্র গহবরৈকদেশে, পমরতুধব ধ্ষনোঃ” ইতি বিশ, নিবিষং স্থিত 
ুস্তে নশ্মিতং পুণ্ভাবেন শ্বাপিতম্। পীতকং পীতবরর্ঝ তৎ মাক্ষিকং মধুমক্ষিকাসফিত্চেতি তিৎ 
আশীবিষৈকতীক্ষবিষৈঃ সর্পৈ রক্ষামাণম্। ভৃশং কুবেরম্ত দয়িতং শরিয়ম্চ মধু অপশ্তাম। যন্নধু 
গ্রাপা, মর্তেো মরণধর্ণাপি পুরুষ, অমরত্বম নিয়চ্ছতি নিয়মেন গ্রাগ্মোতি, অক্ুশ্চ চসথর্জভতে, 
বৃদ্ধোহপি যুব ভবতি চ। ছত্তপাধকা বাদীকরণৌযধসম্পাদকাঃ 1১৮--২০ 

কুহকশাল্তর, বাজীকরণ গঁধধ ও দ্রব্যগুণে অভিজ্ঞ দেবতুল্য কতকগুলি ত্রাণ 
এবং কতকঞ্চলি ব্যাধে সহিত আমব| একদ| উত্তরদিকে গন্ধমাদনপর্ব্বতে 
শিয়াছিলাম ; সে পর্বতের নকল দিকেই লতাকুঞ্জ ছিল, বিশেষ বিশেষ লতা৷ সকল 
অলিতেছিল এবং সিদ্ধগণ ও গন্ববর্বগণ বিচরণ করিতেছিল ৪১৬--১৭॥ | 

ক্রমে আমরা সকলেই দেখিলাম--সেই পর্বতে বিপৎসন্কুল একটা গুহা 
রহিযাছে, তাহাতে উপব হইতে জল পড়িতেছে, তাঁহাব একদিকে একটা বুস্ত 
আছে, তাহার ভিতবে গীতবর্ণ মধু রহিয়াছে; সেই মধু কুবেবেব অত্যন্ত প্রিয় 
এবং তাহা! তক্ষবিষ সর্পগণ বক্ষা করিতেছে। তখন বাজীকবণৌষধসাঁধক সেই 
্রান্ধণেরা বলিলেন-_-“মব্ণশীল মানৰ এই মধু পান করিষা অমব হয়, অন্ধলোক, 
চক্ষু লাভ করে এবং বুদ্ধলোকও যুবক হয” ॥১৮---২০॥ 

(১৯)" গিরিমুতমম্পি। (১৯) . মর্ধ্যো হ্মরদ্যম্--বা ব বা নি। 



৬৬০ অাভারতে উদ্যোগ- 

ততঃ কিরাতাস্তদ্ট। প্রীর্ঘযস্তো মহীপতে !। 
বিনেশুবিষমে তশ্মিন্ সসর্পে গিরিগহবরে ॥২১। 
তখৈব তব পুত্রোহয়ং পৃথিবীমেক ইচ্ছতি। 
মধু পশ্যতি সম্মোহাৎ প্রপাতং নানুপশ্যতি ॥২২॥ 
দুর্য্যোধনে। যোদ্ধ,যনাঃ সমরে সব্যসাচিন! । 
নচ পশ্যামি তেজোহস্ত বিক্রমং বা তথাবিধম ॥২৩। 
একেন রথমাস্থায় পৃথিবী যেন নিড্জিতা | 
ভীন্ঘন্রোণপ্রভৃতয়ঃ সন্্ুস্তাঃ সাধুযায়িনঃ ॥২৪॥ 
বিরাটনগরে ভগ্নাঃ কিং তত্র তব দৃশ্যতাম্। 
প্রতীক্ষমাণে। যো বীরঃ ক্ষমতে বীক্ষিতং তব ॥২৫॥ (বুগ্রকম্) 

ভারতকৌমুদী 
তত ইতি। প্রার্থযন্তঃ তন্মধু গ্রহীতুমিচ্ছন্ত ইত্যর্থ । বিষমে বিপৎমন্কুলে ॥১ ১৫ 
তথেতি। মধু পশ্ততি, উদ্তো ব্যাধগণ ইবেতি ভাবঃ। প্রপাতং যুদ্ধে নাশম্ ॥২২ 
দূর্যোধন ইতি। শব্যসাচিনা অজ্জুনেন লহ ॥২৩ 
একেনেতি। আস্থায় আরুহ, যেন অজ্জুনেন, নিজ্জিতা বাজন্য়াৎ পূর্ববম্। মাধুযায়িনঃ 

সমরে বিপক্ষং গ্রতি সম্যগগন্তাবঃ ৷ ভগ্রাঃ পবাজিতাঃ 1২৪ _-২৫। 

ভারতভাবদীপঃ 
অমিত্রেতি চ্ছেঃ ॥১০২-১৫॥ বিদ্যাজন্তকবার্ডিকাঃ বিদ্যা মন্্রস্ত্রাদিকূপা জন্তক ওষধি- 
সাধনানি ততার্তাপ্রিয়াঃ বিষ্চাজত্তকবার্জিকাঃ ॥১৬। কুগ্ডৃতং সর্বংতো লতাভিঃ পরিবৃতম্ ॥১৭ 
গীতকমাক্ষিকং স্থবর্ণমাক্ষিকং ধাতুবিশেষঃ ॥১৮--২৪॥ তব দৃশ্ততাং ত্বয়া দ্রব্য বলমিতি 

বাজ্জা! তাহার পব ব্যাখের! দেখিযা, সেই মধু লইবাঁব ইচ্ছা করিষা, সর্প 
পরিপূর্ণ ও বিপৎসম্ধুল সেই গুহাঁয প্রবেশ কবিযা সকলেই বিনষ্ট হইল ॥২১ 

মহারাজ! আপনার এই পুত্রও সেইবপই একাকী পৃথিবীভোগ কবিবাঁব 
ইচ্ছা করিতেছে ; মোহবশতঃ মধুই দেখিতেছে ॥ কিন্তু পতন দেখিতেছে না ॥২২॥ 

দুর্ষ্যোধন ত যুদ্ধে অর্জ্বনেব সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিতেছে? কিন্ত 
আমি ত উহাঁব সেরূপ তেজ বা বিক্রম দেখিতেছি না ॥২৩॥ 

ঘে অজ্জুন বথে আরোহণ কবিষা একাকী পৃথিবী জয করিয়াছিলেন এবং 
বিরাটরাজ্যে মহাযোদ্ধা ভীম্ম ও প্রোণপ্রভৃতিকে ভীত "ও পরাভ্িত করিয়া- 

ছিলেন + তখন আপনাব পুত্র কি কবিতে পাবিষাছিল-_ দেখুন । আর এখনও 
যে বীর কেবল আপনার দৃষ্টির প্রতীক্ষা! কবিযাই ক্ষমা করিতেছেন ॥২৪--২৫৪ 
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ভ্রুপদে মতস্যবাজশ্চ সংক্ুদ্ধণ্চ ধনগীয়ঃ | 
ৃ ন শেষয়েযুঃ সমরে বায়ুযুক্তা ইবাগ্নয়ঃ ॥২৬| 

অস্কে কুরুত্ রাজ্জানং ধৃতরাষ্ট্র। যুধিতিরমূ। 
যুধ্যতোহি দ্বয়োধুর্ধে নৈকান্তেন ভবেজ্জযঃ 1২৭| 

ইতি স্রীমহাভারতে শতমাহত্যাং দংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদূযোগপর্ববানি 
যানসন্ধে। বিদুরবাক্যে ভ্রিষগ্িতমোহধ্যায়ঃ ॥০| * 

সহিত 

চতুঃষফিতমোহধ্যায়ঃ। 
_ ২2 

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 

ছুর্য্যোধন ! বিজ্ঞানীহি যত্বাং বক্ষ্যামি পুত্রক !। 
উৎ্পথং মন্তসে মার্গমনভিজ্ঞ ইবাধ্বগঃ ॥১| 

জপ সস 

ভারতকৌমুদী 
ভ্রপদ ইতি। ন শেবযেবু: যুদ্ধে কৰিদপি অবশিষ্টং ন রঙ্গে ৪২৬ 
অঙ্ক ইতি। অঙ্কে ক্রোডে। হিযন্মাৎ। একান্তেন ধৌব্যেণ 1২৭ 

ইতি মহামহোপাধ্যাফ-তারতাচায্য-মহাকবি-পন্মভূষণ-্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্রাচাা- 
বিবচিতায়াং মহাভাবতটাকাযাং ভারতকৌমুদ্ীসমাধ্যায়ামুদূযোগপর্বাণি 

যানসতৌ ভ্রিষগিতমোহ্ধ্যারঃ ৪০ 

০ 

ছূর্যোধনেতি। বিঙানীহি শু উৎ্পথমমার্গম। অধ্বগঃ পথিকঃ 8১ 

ভাবতভাবদীপঃ 

শেষঃ| যো বীরঃ কর্ণাদিঃ 7২৫--২৬ যুধাভোরন্তরন্ত নাশোহপি ত্বন্নান এবেতি 
ভাব 1২৭। 

ইতি শ্রমহাভারতে উন্যোগপর্বণি নৈলকইয়ে ভাতভাবদীপে ভ্রিবইিতমোহ্ধ্যান্ঃ 1৬৩৪ 

_ জুদ্ধ ক্রপদ, বিবাট ও অর্জুন বাযুযুক্ত অগ্রিরস্তাব থুদ্ধে কাহাকেও শরনশিঃ 
বাখিবেন না ॥২৬। 

অতএব মহাবাজ! আপনি বাজা যুবিভিবকে ক্রোড়ে করুন । কাগণ, বুদ্ধে 
যুধ্যমান ছুই পক্ষেরই নিশ্চিত জয হয না” ।২৭ 

তি 

*. শিচতুযেইভমোহধ]ায়১--বা ব খা নি। 

পপ | শত বস পি পপ সি উস পাত 



৬৬২ মহাভারতে উদ্যোগ- 

.. পঞ্চানাং পাুপুত্রাণাং বতেজঃ প্রজিহীর্ষসি। 
পঞ্চামামিব ভূতানাং মহতাং লোকধারিণাম্ ॥২॥ 

যুধিতিরং হি কৌন্তেয়ং পরং ধর্মামিহাস্থিতমৃ। 
পরাং গতিমসংপ্রেত্য ন ত্বং জেতুমিহার্সি ॥৩| 
ভীমসেনঞ্চ কৌস্তেয়ং য্ত নাস্তি সমো৷ বলে । 
রণাস্তকং তর্জয়সে মহাবাতমিব দ্রঃমঃ 18| 

সর্ববশত্তভৃতাং শ্রেষ্ঠং মেরুং শিখরিণামিব | 
যুধি গাণ্ডীবধন্বানং কো! নু যুধ্যেত বুদ্ধিমান্ ॥৫॥ 
ধৃছ্যুন্ষশ্চ পাঞ্চাল্যঃ কমিবাদ্য ন শাতয়েত। 
শত্রমধ্যে শরান্ মুঞ্চন্ দেবরাড়খনীমিব ॥৬| 

ভারতকৌমুদী 
পধ্াানামিতি। প্রজিহীর্বসি গ্রহর্ত.মপহর্থ[মিচ্ছসি ঘৎ, তত্সন্তস ইতি সনবন্ধঃ ॥২। 

যুধীতি। আস্থিতমাশ্রিতম্। পরং গতিং মৃত্যুম্, অসংপ্রেত্য অগ্রাপ্য ॥৩। 

ভীমেতি। রণে অন্তকে| যম ইব তম তঞ্জয়নে দুর্বলতঘ! তৎপম্নসি 181 
বর্ধবেতি। শিখরিণাং পর্ব্বতানাম্। গাণীবধঘানমঞ্জুনম্ ॥৫। 
বঞ্টেতি। পাধশল্যঃ পাালরাজপুত্ঃ ৷ শাতয়েৎ পাতযেৎ। দেববাট্ ইন্্রঃ ৬) 

ভারতভাবদীপঃ 

দর্ধ্যোধনেতি। উৎপথম্ অমার্গং মন্তর্ে' £১--২। পবাং গতিং মরণম্ অনংপ্রেতা অগ্রাপা 
মরিস্যপেবেত্যর্ঘ) ॥৩--৫॥ ন শাতর্নে ন চ্ছিন্দ্যাৎ ॥৬-৭॥ প্রতিমানেন তুল্যত্বেন 

_ খ্বৃতরাষ্ট্রী বলিলেন_পপুত্র ছুর্যযোধন1| ভোমাকে আমি যাহা! বলিব, তাহা 
তুমি শ্রবণ কব। তুমি অনভিজ্ঞ পথিকেব ন্তাষফ অপথকে পথ বলিযা মনে 
করিতেছ ॥১| 

যে হেতু, তুমি লোকবক্ষক পঞ্চ মহাভূতেব তুল্য পঞ্চ পাগুবেব তেজ হবণ 

করিবার ইচ্ছা করিতেছ ॥২॥ 
দেখ, কুস্তীনন্দন যুধিতিব মহাধাশ্মিক ; স্ুৃতবাং তুমি মৃত্যুর আশ্রব ন! 

করিয়া তাহাকে জয় করিতে পাবিবে ন৷ ॥৩॥ 

বৃক্ষ যেমন প্রবল বাধুকে ভৎপনা করে, তুমিও তেমনই অপাধাবণ বলবান্ এবং 
যুদ্ধে যমের তুল্য ভীমসেনকে ভংগন! কবিতেছ ॥81 

নুমেরু যেমন পর্ববতেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নেইরূপ নকল অস্ত্রধারীর মধো শ্রেষ্ঠ 

অঞ্জনের সহিত কোন্ বুদ্ধিনান্ লোক যুদ্ধ করে ? ॥৫ 

(৩)-*পন্থাং গতিমতিপ্রেক্ষা-_পি। 
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সাত্যকিশ্চাপি দুর্ধর্ধঃ সম্মতোহহৃকরাষঝষু। 

ধ্বংসযিষ্যাতি তে সেনাং পাগুবেধহিতে রতঃ ॥৭॥ 
যঃ পুনঃ গ্রতিমানেন ত্রীল্লেণকানতিরিচ্যতে | 
তং কৃষ্ণ পুগুরীকাক্ষং কো নু যুধ্যেত বুদ্ধিমান্ 1৮॥ 

একতে। হান দারাশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ সবান্ধবাঃ | 

আত্ম। চ পৃথিবী চেয়মেকতণ্চ ধনগুয়ঃ ॥৯1 
বাহদেবোহপি দুর্দর্ষে৷ যতাত্বা যন্র পাগুবঃ | 
অবিষহাং পৃথিব্যাপি তদ্বলং যত্র কেশবঃ ॥১০॥ 
তিষ্ঠ তাত! সতাং বাক্যে স্হদামর্থবািনাম্। 
বৃদ্ধং শান্তনবং ভীন্মং তিতিক্ষম্ব পিতামহ্য্ ॥১১| 

ভাবতকৌমুদা 
সাতাকিরিতি। ন্মতঃ সর্বরাকতঃ | পাগবেয়ানাং পাওবানাং হিতে 1৭ 
যইতি। প্রতিমানেন শক্তিতুলনযা, অতিথিচ্যতে অতিক্রীযতি 8৮ 
নগ্থান্তাং ₹ষন্তথাবিধঃ, তথাপি যন্ঘক্ুনেন তশ্। ভেদো 'ভধেদিত্যাহ--একত ইতি । একত 

একন্তাং দিশি। কষগ্ুনয়োর্ভেদোহনভ্তব এবেতি ভাবঃ ৪91 
বাসদের ইতি। যত বাস্থদেবে, যতা স্ব! নৌহাদেন বন্দর, পাওবোহুনঃ 8১০) 
ভিষ্ঠেতি। অর্থবাদিনাং হিতবাদিনামূ। ভিডি নহগ্ তথাক্যং এক্ষেত্যর্বঃ ৪১১৫ 

দেবরাজ যেমন বগ্রক্ষেপ বেন, সেইখস পাথলবাজপুত এইদ্য় শক্জনধ্যে 
বাণক্ষেপ কবিতে থাকিঘ! কাহাকে নিগাতিত ন। কবিবেন [8৬৪ 

অন্ধক ও বুধ্বংশেব মবো পাত্যকিকেও দুগ্ধর্ব খলিধাহ সকলে শ্বীকার 

কবে এবং তিনি পাগুবগণেব হিতেই নিবহ আছেন ১ শ্ুতনাং সেই নাহ্যকি 
তোমার সৈন্য ধ্বংদ করিবেন 0৭ 

তাঁব পব, যিনি পক্ডি্ হুলনাথ ত্রিবনেন দখোই শ্রেষ্ঠ, বেউ পুগুথাকাক্ষ 
কৃষেব সহিত কোন্ বুদ্ধিনান্ যুদ্ধে প্রত হয ? 1৭ 

একদিকে কৃষ্ণের পুঞ কলর আহি, বন্ধু আপন আও ও পৃরিবা , আৰ 

একদিকে কেবন 'নঙ্জুন £৯%, 

অজ্জুনের হদঘ যে কুষ্েে সৌহতছে বাহ বহিযাহে, নেঠ কুধাও হহও 

সেই কৃধঃ যে দৈহে রহ্যাছেন, দে শৈগ্ঠ সমগ্র পরিবারও অন্য 155 

অতএব বংন! হলি, হঠবাদী ও সাবুপ্রকতি ব্থগণেহ বাকা ধান 

হইর়। থাক এবং বুন্ধ পিতানহ এাপুরইনদন তেই বা হা হর 5১১৫ 

বর করা ওত ৬ অনা ক ভা চপ আর 

খিবি 

সপ জু আপ ০ শি জপ শপ 

(১০)-ঘয পাবা ি। পু ১:77 



৬৬৪ মহাভারতে 

মাঞ্চ ক্রুবাণং শুশাষ কুরণামর্থনিনমূ | 

্রোণং কৃপং বিকর্ণঞ্চ মহারাজঞ্চ বাহিলিকম্ ॥১২॥ 
এতে হৃপি যখৈবাহ্ং মন্তমর্থদি তাংস্তথ! | 
সর্ব ধর্মবিদে! হেতে তুল্যন্নেহাণ্চ ভারত ! ॥১৩॥ 
যত্তদ্বিরাটনগরে সহ ভ্রাতৃভিরগ্রতঃ | 

উৎস্থজ্য গাঃ হুমন্তস্তং বলং তে সমশীর্য্যত ॥১৪॥ 

যচ্ৈব নগবে তন্মিন্ ্ যতে মহদভভুতমূ। 
একন্ত চ বহুনাঞ্চ পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥১৫| (ষুগ্রকম্) 
অর্জনস্ততথাকার্ষীৎ কিং পুনঃ সর্বব এব তে। 
স ভ্রাতুনতিজানীহি বৃত্য। তং প্রতিপাদয় ॥১৬॥ 

ইতি গ্রীমহাভারতে শতসাহজ্য।ং সংহিতায়াং বৈযাসিক্যামুদূযোগপর্ববণি 
যানসন্ধৌ ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে চতুঃষস্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥৭॥ % 

, মামিতি। শুক্র অন্মদ্বাক্যং শ্রোতুমিচ্ছেতার্থঃ 1১২ 
এত ইতি। এতে ভীগ্মাদযঃ | তান্ ভীম্মাদীন্ ॥১৩৫ 
যদিতি। ভ্রাতৃতিদুঃশাসনাদিভিঃ, অগ্রতঃ তৰ সম্মুখতঃ। সমশর্ধ্যত পলায়ত। একন্ত 

অজ্জুনস্য চ, বহুনাঞ্চ যুন্বাকং যুদ্ধমূ, পর্ধ্যাপ্তং যথেষ্টম্ ॥১৪-_-১৫। 
অঙ্ছন ইতি। এক এবাক্ছুনঃ, তথা তাদৃশম তৎ মহদভূতমকার্া্, সর্ব এব তে পাওবা: 

কিং পুনঃ কুষুর্ঃি। তন্তাবষেতি শেষঃ। অতএব স ত্বম্চ পাওবান্ ভাত ন্ অভিজানীহি ; বৃত্তা 
ব্যবহারেণাপি, তং ভ্রাতৃভাবং প্রতিপাদয ॥১৬। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-তা বতীচাধ্য-মহাকবি-পন্ভূষণ-হরিদাসসিদ্ধা ্তবাগীণভ ট্াচার্/- 
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌ মুদ্ীনমাখ্যাষামুুযৌগপর্ববণি 

যানসহ্ো চত্যুষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ 1০ 
আমি, দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ ও মহাবাজ বাহিলিক, আমবা! সকলেই কৌরব- 

গণের স্বার্থদর্ণী ; স্থতরাং আমাদেব বাক্য শুনিবাৰ ইচ্ছা কব ॥১২) 
ভবতনন্দন! আঁমি যেমন, ইহাবাঁও তেমনই, অতএব তুমি আমাকে 

যেমন মান্ত কর, হ্হার্দিগকেও তেমনই মান্য কৰ। কাবণ, ইহারা সকলেই 
ধর্্মজ্ঞ এবং তোমাৰ উপরে আমানই সমান স্েহপাঁলা ॥১৩। 

তার পব, সেই বে বিরাটবাজ্যেব ঘটনা শুনা যায_-তোমার সৈম্তগণ 

তোমার ভ্রাতাদের সহিতই অত্যন্ত ভীত হইযা গো সকল পবিত্যাগ করিয়। 
তোমার সম্মুখ হইতে পলায়ন ক।বযাছিল এবং সেই বাজ্যে একের ও বণ 

সেই যে অত্যাশ্চর্ধ্য যুদ্ধের কথ! শুন! যাধ, তাহাই যংথষ্ট নিদর্শন ॥১৪--১৫/ 

ক. * "পকবঠিতমোহধ্যাপ৮-ব| বরা নি | 



পঞ্চষফিতমোহধ্যায়। 
-৫%৫-+ 

বৈশম্পাষন উবাচ। 

এবমুক্ত। যহাপ্রাজ্ঞো ধৃতরাষটরঃ সযোধনমূ। 
পুনরেব মহাভাগঃ সঞ্জষং পর্ধ্যপুচ্ছত ॥১॥ 

ত্রাহি সঞ্জয় । যচ্ছেষং বাস্্দেধাদসন্তরমূ। 

যদর্জুন উবাচ ত্বাং পরং কৌতুহুলং হি মে ॥২॥ 
সঞ্জয় উবাচ। 

বান্থদেববচঃ শ্রুত্বা কুস্তীপুত্রো ধনগীয়ঃ | 
উবাচ কালে দুদ্ধর্ষো বাসদেবস্ত শুথতঃ ॥৩| 

ভারতকৌমুদী 
এবফিতি। মহাঁন্ ভাগে! ভাগ্যং যস্ত ন:, ধনজনপূ্ণতাদিত্যাশয়ঃ ১ 
ব্রহীতি। শেষমবশিষ্টম্, বাহুদেবাৎ বাস্থদেবোজেঃ ৪২ 
বাহুদেবেতি। কালে তক্সিনন-পীযুক্তাবদরে 1৩) 

ভারতভাবদীপঃ 
/৮--১০॥ ভীন্মং তিভিক্ষম্ব তথাক্যং গৃহাণেত্ার্থ: ॥১১--১৫॥ বৃত্ত বাজ্যার্ধদানেন, প্রতিপাদয় 

সন্ভাবর 1১৬ 9 
ইতি ্ ীমহাভারতে উদ্যোগপর্বণি 'নৈলকষ্টদ্দে ভারতভাবদীপে চতুষেটিতমোহধ্যায়ঃ 1৬৪। 

সেখানে অঙ্ুন একাকী সেইরূপ অত্যাম্চ্ধ্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন; আব 
পাঁগুবেঝা সকলে মিলিত হইলে যে কি কবিতেন, তাহ! একবাৰ ভাবিষ! দেখ; 
অতএব তুমি পাঁওবগণকে ভ্রাত। বলিয়! মনে কব এবং উপযুক্ত ব্যবহাব কবিযা সেই 
ভীতৃভাব প্রতিপাঁদন কব” ৪১৬] 

০ 

বৈশম্পীযন বলিলেন- মহাপ্রাচ্ছ ও বিশেষ ভাগ্বান্ ধৃতবাষ্ট্র ছুর্যোধনকে 
এইবপ বলিষা পুনবাষ সঞ্ডষের নিকট জিজ্ঞাসা কবিলেন - 4১4 

“সঞ্জব! যাহা অবশিষ্ট আছে এবং কৃঝেৰ উক্তিব পৰে অঙ্জুন যাহা! তোনাকে 

বলিষাছেন, তাহা তুমি বল। কাবণ, সেই নকল কথ শুনিবার অন্য লামার 

অত্যন্ত কৌতুক জন্সিবাছে” 1২ 
| সগ্ঘষ বলিলেন--“কুন্তীনন্দন হৃন্র্ব অন্ন কষের কথ। শুনিযা ভাহারই লমক্ষে 

নেই সমযষে বলিতে লাগিলেন -&৩৫ 
উদ্ঘোগ-৮৪ (১৪) 



৬৬৬ মহীভারতে উদ্যোগ- 

পিতামহ্ং শাস্তনবং ধৃতরাষ্টর্ সঞ্য়!। 
দ্রোণং কৃপঞ্চ কর্ণঞ্চ মহারাজঞ্চ বাহিলকম্ ॥8॥ 

ব্রৌণিঞ্চ সোমদতঞ্চ শকুনিঞ্চাপি সৌবলমৃ। 
£শাসনং শলফৈৈব পুরুমিত্রং বিবিংশতিম্ ॥৫॥ 

বিকর্ণং চিত্রসেনঞ্চ জ্যসেনঞ্চ পাধিবমূ। 
বিন্দানুবিন্দাবাবস্ত্যো হুম্মুধঞ্চাপি কৌরবমূ ॥৬। 
সৈহ্ধবং ছুঃনহধৈৈব ভূরিশ্রবসমেব চ। 

_ ভগদত্্চ রাজানং জলমন্ধঞ্চ পাধিবম্ ॥৭| 
যে চাপ্যন্যে পাধিবাস্তত্র যোদ্ধ,ং সমাগতাঃ কৌরবাণাং প্রিয়ার্থস। 
ুমূর্যবঃ পাগুবাশে। প্রদীণ্তে সমানীত। ধার্তরাষ্ট্রেণ হোতুম্ ॥৮॥ 
যথান্যায়ং কৌশলং বন্দনঞ্চ সমাগ্তা মদ্বচনেন বাচ্যাঃ। 
ইদং ভ্রয়াঃ সপ্তায়! রাজমধ্যে স্থযোধনং পাপকৃতাং প্রধানম্ ॥৯| 

(কুলকম্) 
অমর্যণং দুর্তিং রাজপুত্র, পাপাত্মানং ধার্তরাষ্ট্রং হলুরধমূ।- 
সর্ববং মমৈতদ্চনং সমগ্রং সহামাত্যং সপ্জয়। শআ্রাবয়েখাঃ ॥১০। 

পি পিএ ও: পর 

ভারতকৌমুদী 
পিতেতি। শাস্তনবপদং ভীগ্মাত্তবব্যাবৃতার্থমূ। দ্রোপিমস্বখামাঠীম। আবন্ত্ো৷ অবভী- 

দেশীয়ো। সৈদ্ধবং দিন্ধুরাজং জযদ্রথম্। প্রদীপ্তে প্রঙ্মলিতে |) হোতুং নিক্ষেপ্ডং 
সমানীত। ইতি সন্বন্ঃ। কুশলমেব কৌশবং মঙ্গঈলম্ ॥৪-_৯ 

অনর্ধণমিতি। অমর্ধণমসহিষুমূ। নম্যগ্রং সমগ্রং সর্বপ্রথম মিত্যর্থ ॥১০) নিরারনা 

সপ্তয়। ভীগ্ম, ধৃতবাধ, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, মহারাজ বাহিনিক, অশ্বথামা) 
সৌমদত্, সুবলপুত্র একুনি, ছুঃশাসন, খল, পুকমিত্র, বিবিংশতি, বিকর্ণ, চিত্র- 
সেন, বাঁজা জয়সেন, অবস্তিদেশীয বিন্দ ও অনুবিন্দ, কুকবংশীয় ছুম্মুখ, সিদ্ধুবাজ 

জয়দ্রথ, ছুঃসহ, ভূরিশ্রবা, বাজ! ভগদত্ত ও জলদন্ধ এবং অন্ত যে সকল রাজা যুদ্ধ 

করিবার জন্ত সেখানে আসিয়াছেন, কিংবা দূর্যোধন প্রজ্বলিত পাগুবাগ্িতে 

হোম কবিবাব জন্থ অপব যে সকল মুমুধূবাজাকে আনযন করিয়াছে, তুমি যাইয়। 
তাহাদিগকে আমাৰ বাক্যান্ুমাবে যথাযোগ্য নমস্কার ও মঙ্গলের কথা! বলিবে। 
সপ্তয়! তাহাব পৰ বাজগণমধ্যেই পাপিষ্ঠপ্রধান ছূর্যোধনকে এই কথা 
বলিবে ॥৪--৯৫ 

(৬)"জরখনেনক পাধিবহ্_ব| ব রা। (৮)"পারধিবাং কৃতরপুজ !-পি, "ধারা 
হন্ধম্-বা। (৯)*পাপক্কতাং নিধানম্_-ব| ৰ গ। 



$ 

পর্ববণি গথষষ্টিতমোহত্যায়ঃ ৬৬৭ 

এবং প্রতিষ্ঠাপ্য ধনঞ্জয়ো মাং ততোহর্থবদবর্মবচ্চাপি বাক্যমূ। 
প্রোবাচেদং বাহুদেবং সমীক্ষ্য পার্থে৷ ধীমালো হিতান্তায়তাক্ষঃ 1১১৪ 
যথা শ্রুতং তে বদতে! মহাত্মনো মধুপ্রবীরম্ত বচঃ স্াহিতম্। 
তখৈব বাঁচুং ভবত। হি মদ্বচঃ সমাগতেমু ফিতিপেযু সর্ববশঃ ॥১২॥ 
মহাশরাগ্লো রথবাযুনোদ্ধতে ধনুঃঅ্ুবেণান্দ্রবলপ্রসারিণা। 
যথ! ন হোমঃ ক্রিয়তে মহামধে সমেত্য সর্ষের প্রয়তধ্বমাদূতাঃ 1১৩ 

কক পা আন চাপা ক শত লী টি পা ক শি 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি। প্রতিষ্ঠাপা গ্রস্থানাঙ্থমতিং দত্বা। লোহিতো৷ রক্তবর্ণে অস্ত গ্রাস্তভাগহয়ং 

ধয়োস্তে লোহিতান্তে আয়তে দীর্ঘে চ অন্সিণী যন্ত সঃ ১১৫ 

যখেতি। তে ব্বয়া। মধুগ্রবীরন্ত মধুবংশগ্রধানবীনস্ত কৃষ্ন্ত। সমাহিভং প্রণিধান- 
পূর্ববকমুক্তমূ। সর্বশঃ নর্ধবেষু ॥১২। 

মহেতি। মহাঁমুধে মহাযজ্ঞ ইব মহাসমরে, অন্াণাং বলং শক্তিং প্রসারয়তি বিস্তারষ- 
তীতি তেন, ধন; ভ্রবো হোমসাধনপান্রবিশেষ ইব তেন, 'বথবাধুনা উদ্ধতে উদ্দীপিতে 
মহাশরাঘৌঁ, যথা হোষে। ছূর্যযোধনাদীনাং নিঙ্ষেপে! ন কিয়তে, যৃয় দর্ধ্ নমেত্য মিলিতা, 
আদৃতাঃ সন্তঃ, তথা প্রয়তথ্বম্ ॥১৩। 

ভারতভাবদীপঃ 
এবমিতি 7১--১০॥ লোহ্তান্তে আয়তে চ অক্গিণী যস্ত স লোহিতাস্তাযতাক্ষঃ 

১১১২৫ শরাণীং মিথ; সন্লিপাতিজোহগ্রিত্ন্ত ধূমো যন্মিন্ যজ্ঞে ইতি শেষঃ। রথধ্রনিরেব 

সঞ্জষ! তুমি যাইযা সর্ববপ্রথমেই অমাত্যবর্থেৰ দহিত অসহিষুধ, ছুর্বু্ধি, 
অভিলোভী ও পাপাখ্বা বাঁজপুত্র ছূর্যোধনকে আমাৰ এই সকল কথা 
শুনাইবে ॥১০। 

বন্তগ্রান্ত-দীর্ঘনয়ন ও বুদ্ধিমান্ পৃথানন্দন অর্জন কি আমাৰ প্রস্থানেব 
অনুমতি দিষা, কৃষ্েব দিকে দৃষ্টিপাত করিষা, পৰে ধর্ম ও অর্থসঙ্গত এই 
কথা বলিয়াছেন-_॥১১॥ 

শ্বীজঘ! মহাত্মা ও মধুবংশপ্রধানবীৰ কৃষ্ণেব প্রণিধানপ্রস্ত উক্তিগুলি 

তুমি যেমন শুনিলে, তেমনই বলিবে এবং বাজারা সকলে উপস্থিত হইলে আমার 
উক্তিগুলিও বলিবে ॥১২॥ 

মহাযুছে। অন্ত্রশক্তিবর্ধক ক্রবতুল্য ধন্ুদ্বারা রথবাধুসন্ধুক্ষিত মহাশরানলে 
ষাহাতে আমি দুর্য্যোধনপ্রভৃতিকে নিক্ষেপ না! কবি, তোমরা সকলে মিলিত 
হইয়। আদরপুর্ববক সেই বিষয়ে যত্ববান্ হও ॥১৩। 

(১০) শরাগিধুমে বখনেযিনাদিতে-্বা, "অন্বলাসহারিশ।--পি ব| । 



৬৬৮ মহাভারতে উদযোগ- 

ন চে প্রয়চ্ছধ্বমমিত্রবাতিনে| যুধিষ্টিরস্তাংশমতীপ্লিতং স্বকমূ। 
নয়ামি বঃ লাখপদাতিকুপগ্ররান্ দিশং পিত,ণামশিবাং শিতৈঃ শবৈঃ ॥১৪| 
ততোহহমামন্ত্য তদা ধনগষং চতুভূর্জঞচেব নমস্য সত্বরঃ | 
জবেন সংপ্রাপ্ত ইহামরছ্যতে ৷ তবাস্তিকং প্রাপয়িতুং বচো মহৎ 1১৫॥ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্ম্যাং সংহিতীয়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্ধ্ণি 
যানদন্ধো সগ্য়বাক্যে পঞচঘষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥০। % 

_ কট 

ষ্ট বিমোধ্ধ্যা়। 
_ ৮৮ 

বৈশম্পার়ন উবাচ। 

দুর্য্যোধনে ধার্তরাষ্ট্রে তদ্ধচো৷ নাভিনন্দতি . 
তুষ্তীভূতেমু সর্ব্বেষু সমুততথনরর্ষভাঃ ॥১| 

শি এ সপ পর ও পন রনি 

নেতি। পিত্ণাং দিশং দক্ষিণাং দিখং যমানবমিত্যর্ঘ, অশিবামমন্বনা মূ ॥১৪। 
তত ইতি। চতুভূজং জন্মকালে চতুতূ জীভূতং কষ, নমন্ত নমন্কৃত্য ॥১৫॥ 
ইতি মহামহোপাধ্যাফ-তাবতাচার্য-মহাকবি-পদ্রতূষণ-্রহবিদাসসিদ্ধাত্তবাগীশভট্রাচার্ধ্য- 

বিরচিতাষাৎ মহাভারতটীকাষাং ভারতকৌমৃদীসমাখ্যায়ামুদুযোগপর্বাৰি 
যাননন। পঞ্ষষ্টিতমোহ্ধ্যাষঃ 1০ 

রস 

ভাব্তভাবদীপঃ 

মন্ত্স্থানে ধনুঃকবেণ অস্ত্রবলেন প্রঘরতি শান্ত্রবলেনেব যজ্ঃ ॥১৩--১৪ চতুহূর্গমিতি 
অন্য়ন্তাপি যোগিদৃগ্তং ভগবতশ্চতু হু্জং রূপং সদ! দৃিগোচরমাসীদিত্যন্মীয়তে ॥১৫॥ 

ইতি শ্রমহাভারতে উদ্যোগপর্বণি নৈলক্ঠীয়ে ভাবতভাবদীপে পঞ্চবন্টি তমোহব্যায়ঃ 1৬৫। 

তোমব। বদি পক্রহন্তা যুধিিবেব অভাষ্ট স্বকীয় অংশ প্রত্যর্পণ না কব, তাহা 
হইলে আমি নিশিত বাণদ্বাঝ। হস্তা, অশ্ব 'ও পদাতিগণের সহিত তোরার্দিকে 

অম্ঙ্গলময ব্মালয়ে প্রেবণ কবিব” ॥১৪॥ 

মহাবাজ! তাহার পর আমি দ্ববান্ধিত হইযা, অজ্জুন ও কৃষ্ণকে প্রণাম 

কবিষা, তাহাদের অনুমতি লইয়া, সেই গুরুতব কথাগুলিকে আপনার নিকট 
উপস্থাপিত কবিবাৰ জন্ত স্ব এই স্থানে আসিয়াছি” 1১৫1 

(১৪)."দিশং পিত পাচ শিলাশিতৈ। শখৈঃ-পি ৮ শশ্ষট্ধহিতমোহ্ধ্যায়ত বা ব গা 



পর্ববণি যট.হ্টিতমোহত্যায়ঃ। ৬৬৯ 

উত্থিতেষু মহারাজ ! পৃথিব্যাং সর্ববরাজন্থ। 
রহিতে সপ্তয়ং রাজ। পরিপ্র্টং প্রচক্রমে ॥২॥ 
আশংসমানো৷ বিজয়ং তেষাং পুত্রবশানুগঃ। 
আত্ুনশ পরেষাঞ্চ পাগুবানাঞ্চ নিশ্চয়ষ্ ॥৩। (যুগ্মকম্ ) 

| বৃতরাষ্টর উবাচ। 
গাবলপনে ৷ জ্রহি নঃ সারফন্তু স্বসেনাধাং যাবদিহাস্তি কিঞিতু। 

ত্বং পাশুবানাং নিপুণং বেখ সর্বং কিমেষাং জ্যাধঃ কিমু তেষাং কনীয়ঃ 081 
ত্বমেতযোঃ সারবিৎ সর্ববদর্শা ধর্মীধ্মযোনিপুণো নিশ্চযজঃ | 
স থে পুঃ সঞ্জয়! জ্রুহি সর্ববং যুধ্যমানাঃ কতরেহন্রিন্ ন সম্ভি ॥৫] 

ভারতকৌমুদী 
ুর্ধ্যোধন ইতি । নাতিনন্দতি অপ্রশংসতি সতি। সমূত্তুঃ; সভাযা ইতি শেব,, ছূর্য্যোধন- 

ব্যবহাঁরদর্শনেন বিরজ্ঞ,দর্যাদিতি ভাব; 1১৫ 
উখিতেখিতি | উখিতেষু উথায় গতেযু। রহিতে নিজ্জনে ত্র সভাভবনে তেযাং পুত্রাপাং 

বিজয়ম্। আত্মনঃ সন্ত, পরোমুদ্রাসীনানাম্। নিশ্চষং জয়পবাজযর়োঃ নস্ভবনাম্, পবিগরুং 
প্রচক্রমে ইতি সঘন্ধঃ | গ্রচ্ছিদ্ধিকর্ণকঃ ৮২--৩৪ 

গাঁবেতি। নাবফন্ত উৎ্কষ্টাপরুই্টম্। জ্যায় উত্তমম্, কনীয়ঃ অধমম্ 894 
ত্বদিতি। এতয়োঃ উভয়োরেব পক্ষয়োঃ। সে ময়া। নসস্ভি ন জীবিত্তস্তি ৪৫ 

বৈশম্পাফন বলিলেন-_ধৃতবাষ্ট্রপুত্র ছূর্ধ্যোধন সগ্তয়েব সেই কথাগুলি গ্রাহ 
না কৰিলে এবং অন্যান্থ সকলে নীবব হইলে, বাজার! গাত্রোখান করিলেন 1১1 

মহারাজ জনমেজয | পৃথিবীব রাজারা সকলে গাত্রোখান করিয| চলিয! 
গেলে, পুত্রগণেব বশবন্তাঁ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণেব জয় কামনা কবিয়া সেই 
নির্জন সভাভবনে সপ্তষের, তৃতীয়পক্ষেব ও পাগুবগণেব জয়-পবাঁজযেব সম্বন্ধে 

কিরূপ ধাব্ণা, তাহ! সপ্তয়েব নিকট জিজ্ঞাসা কবিতে আরম্ভ কবিলেন ॥২-_-৩। 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন-_“সঞ্রষঘ! তুমি আমাদেব ও পাগবদেব সমস্ত বিষষই 
নিপুণভীবে জান; স্ৃতবাং আমাদেব সৈগ্গের মধ্যে যে কিছু উৎকৃষ্ট ও নিকুষ্ট 
আছে এবং পাগুবদের সৈন্যের মধ্যেও যে কিছু উত্তম ও অধম আছে, তাহা তুমি 
বল ॥৪॥ 

সপ্তষ! তুমি উভযপক্ষেবই সাবজ্ঞ ও সর্ববদর্গা এবং ধর্্াধর্দেবও নিপুণ 
তত্বজ্ঞঃ অতএব আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা কবিতেছি; তুমি সমস্ত বিষষ বল, 
কোন্ পক্ষ ঘুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়৷ জীবিত থাকিবে না?” 8৫), 



৬৭৪০ মহাভারতে উদ্যোগ- 

সঞ্জয় উবাচ । 
ন ত্বাং ত্রয়াং রহিতে জাতু কিঞিদদুয়া হি ত্বাং প্রবিশেত রাজন্! | 
আনয়ন্ব পিতরং মহাত্রতং গান্ধারীঞ্চ মহ্ষীমাজমীঢ় ! ॥৬॥ 

তে। তেহদুয়াং বিনয়েতাং নরেন্দ্র! ধর্মজ্ঞ তৌ নিপুণ নিশ্চযজ্। 
তয়োস্ত ত্বাং সঙ্গিধে। তথ্বদেয়ং কৃত্ননং মতং কেশবপার্থয়োর্ষৎ ॥৭| 

বৈশম্পায়ন উবাচ 

ইত্যুক্েন চ গাদ্ধারী ব্যাসশ্চাত্রাজগাম হ। 
আনীতো। বিছুরেণেহ সভাং লীন্্রং প্রবেশিতৌ ॥৮| 
ততস্তম্মতমাজ্ঞায় সপরয়ন্তাতুজন্ত চ| 
অভ্যুপেত্য যহাপ্রাজঞঃ কৃষ্দৈপায়নোহ্রবীৎ ।৯॥ 

ভারতকৌমুদী . 

নেতি। রহিতে নির্নে। অয়! পাগবপক্ষপাত্রপমন্দোধাবিকারঃ| পিতরং কষ- 
দ্বৈপায়নম। হে আজমীত। অজমীঢ়বংশজাত। ৪৬ 

কথং তাবানয়ামীত্যাহ--তাবিতি। বিনয়েতাং দৃরীকুরধ্যাতাম্। তয়োর্বযাসগাদধার্ষ্যোঃ 1৭ 
ইভীতি। ইত্যুজেন বিদ্ুরেণেতি সঙগদ্দঃ | অত্র সভায়াম্।৮। 
ততইতি। আত্মজস্ত ধৃতরাষশ্তা। অস্থ্পেত্য তন্মতন্তোচিত্যমদীরুতয 1» 

ভারতভাবদীপঃ 

দুর্ষ্যোধনে ইতি ৪১২] পরেযাং তটস্থানাম্ ॥৩--৪॥ যুধ্যমানা ন সম্ভি উদাসীন! ইত্যর্থ 
1৫1 অনুয়! ময়ি দোবদুিঃ পিতরং ব্যানম্ ॥৬--৯॥ 'অন্ুযুঙ্জে পৃচ্ছতি ॥১০॥ কামাদিতি 

সপ্তয় বলিলেন--দ্বাজ।! আমি এই নির্জনস্থানে আপনাকে কখনও কিছু 
বলিব না। কারণ, আমাৰ উপরে আপনাব অন্ুয়া জঙ্গিবে ; অতএব অঙ্গমীঢ়- 

নন্দন! 'আঁপনাব মহাতিপাঁ পিতাকে (ব্যানকে) এবং মহিবা গান্ধারীদেবীকে 

আনয়ন করুন ॥৬৫ 

বাজা! তাহারা ধর্ম সর্ব্ববিষষে নিপুণ এবং তত্জ্ঞ ঃ অতএব তাহাব। 

আপনার অসুয়া দূৰ কবিবেন ; সুতবাং কৃ ও এর্জনের যে নকল নত গাছ্ধে, 

তাহা আমি তাহাদের নিকটেই আপনাকে বলিব” ॥৭ 

বৈশম্পাঘন বলিলেন--সগ্রঘ এইরূপ বলিলে, ধিদুর গান্ধানা ও বেদব্যানকে 

সন্বর আনয়ন কবিঘ। সভাব প্রবেশ কবাইলেন এবং তাহারাও সভাব আগরন 

করিলেন 7৮৫ 

তাহার পগ মহাপ্রাজ্ঞ বেদব্যাস বপ্রয় ও বৃওরাষ্ট্রের অভিপ্রায় গানিয়া এ 

তাহাই লঙ্গত বলিয়া শ্বাকার করিয়! বলিলেন ॥৯4 

০৩ এজ ও জজ 



পর্ববণি যট্যষ্টিতমোহধ্যায়ঃ। ৬৪১ 

_. ব্যাস উবাচ 
সংপৃচ্ছতে ধৃতরাষ্তরীয় সঞ্জয় । আঁচক্ষ সর্বং যাবদেষোইনুযুঙ্ক্তে। 
সর্ধ্বং যাবদেছ তশ্মিন্ যথাবদ্যাথাতথ্যং বাহুদেবেইজ্জুনে চ ॥১০॥ 

সপ্তায় উবাচ । 

অর্জদুনো বাস্থদেবশ্চ ধন্িনৌ পরমা্চিতৌ | 
কামাদদ্যাত্র লন্তুতৌ সর্বভাবায় সন্মিতৌ। ॥১১॥ 
ব্যামাস্তরং সমাস্থায় যথাযুভং মনন্থিনঃ| 

চক্রং তদ্বাহদেবন্থা মায়য়া বর্ততে বিভো ! ॥১২॥ 

সাপন্ধবং কৌরবেষু পাগুবানাং স্সম্মরম্। 
সারাসারবলং জ্ঞাতুং তেজঃপুঞ্জাবভাসিতম্ ॥১৩। (যুগকমূ। 

রি ভারতকৌমুদী 

সমিতি। অন্ুযুঙ্ে পৃচ্ছতি। সর্ব যাথাতথাং তত্মম্।১০। 
অজ্জন ইতি। সর্বেষাং ভাবায় মঙগলায়, কামাদিচ্ছাতঃ, অন্তত্র বিভিন্নবংশে, সুতো 

জা, সন্মিতে। উভাবেব তুল্যবলো ॥১১॥ 
ব্যামেতি। হে বিভো। ব্যামাস্তরং বিস্তৃতবাহ্হয়পরিমিত্মবকাশম্, “ব্আামো বান্বোঃ 

_নকরয়োস্ততয়োন্তি্ব্যগস্তরম্* ইত্যমরঃ। সমাস্থায় অবলদধয স্থিতম্, যথাষুজং তৎপরিমাণযোগ]ম্। 

ভারতভাবদীপঃ 

কামপূর্বকং কর্শোচাতে অকর্মজং তয়োর্জগ্ লোকাহুগ্রহার্থ, নুত্যবদা বিভাবমাজমিত্যর্থ। 
সর্বভাবার ্রদ্মভাবায় সন্দিতে৷ তুলো উভাবপি সাক্ষাৎ বরন্বরপাবিত্যর্ঘ: ১১৪ ব্যামাস্তবং 

প্রদপারিতরোরস্তঘোর্ধাবান্ বিস্তারঃ পঞ্চহত্তমিতঃ তাবৎ অস্তরং মধ্যপ্রমাণং যশ তদ্যামাস্তরং 

হথামূক্তং যথা যথারপং যাবত্প্রমাণং চিস্তিতং তাবৎ প্রমাণং ভূত্বা যৎ মুক্তং ভবতি মায়য়া 

বেদব্যাস বলিলেন--“সপ্জয়। ধৃতরাষ্ট্র যে সকল প্রশ্ন কৰিবেন, তুমি তাহা! 
উহাকে বল। কারণ, তুমি সেই কৃষ্ণ ও অঙ্ছুনেব সমস্ত ততই যথাযথভাবে 

অবগত আছ” ॥১০॥ 
সপ্তয় বলিলেন--“কৃষ ও অর্জুন জগতেব মঙ্গলের শরন্ত ইচ্ছ। করিযা বিভিন্ন 

বংশে জগ্ম গ্রহণ করিষাছেন এবং উভষেই সমান ণক্তিশালী, মহাধনূর্ধর ও 

পরম পৃজিত হইযাছেন ১১৪ 
মহারাজ! মনম্বী কৃষ্ণের নেই স্ুদর্শনচক্রটা তাহাবই উপযুক্ত বটে; 

তাহাব অভ্যন্তবদেশ পঞ্চহস্তপরিমিত এবং তাহা কৌরবগণের পক্ষে গপ্ত 
(১০) ইত, পরম্ *"সপ্তষতিতমোহ্ধ্যায়১--বা! বরা) (১১)."নর্ববভাবায় সশ্মতৌ--পি। 

(১২) "নঘথাযুক্ধ মনস্িন- বা! ব তানি । 



৬৭২, মহাভারতে উদ্যোগ- 

নরকং সমুরপ্েব কংসং চৈগ্ঞ্চ মাধব: 
জিতবান্ ঘোরসঙ্কাশান্ ক্রীড়ন্নিব মগ্াবলঃ 1১৪1 
পৃথিবীক্া্তরীক্ষ্চ গ্যাঞচেব পুরুষোত্তমঃ | 
মনসৈব বিশিষটাতব। নয়ত্যাত্ববশং বশী ॥১৫॥ 

“. ভুয়ো ভূষে। হি যদ্রাজন্। পুচ্ছসে পাণ্ুবান্ প্রতি। 

সারাসারবলং জ্ঞাতুং তৎ সমাসেন মে শুখু ॥১৬॥ 

একতো। বা জগৎ কৃৎসমেকতো ব! জনার্দনঃ | 

সারতো৷ জগতঃ কৃৎআাদতিরিক্তো৷ অনার্দিনত ॥১৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
কৌববেষু দূর্য্যোধনাদিযু, সাপন্থবং গুণ্তম, পাওবানাং হুসক্মতমতীবপ্রিয়ম, সাবাসারবলম্ 
উত্তমাধমশক্তিম্, জ্ঞাতুং সমর্থমিতি শেষঃ, তেজঃপুণ্ধেন অবভাপিতম, মনম্তিনো বাহুদেবন্ত 
তত্প্রসিদ্ধং চক্রম্ মায়যা! ব্র্ততে ॥১২-_-১৩॥ 

নরকমিতি। নরকং তদাখাম্থ্রমূ। ঘোরসঙ্কাশান্ ভয়ানকরপান্ ॥১৪। 

পৃথিবীমিতি | গ্যাং হ্ব্গমূ। বিশিষ্টাত্ব সর্বশরেষ্ঠরপ:, বনী হ্বাধীন: 8১৫। 
তুয় ইতি। সারাসারবলং শ্বপরযোরত্বমাধমশক্তিমূ। সমাসেন সংক্ষেপেণ ॥১৬॥ 
একত ইতি। , একত একন্তাং দিশি। সারতো! বলবিষয়ে ॥১৭ | 

ভাবতভাবদীপঃ ॥ 
দুর্লক্ষ্যরূপেণেতর্থ; ॥১২॥ সাপহৃবং সসংহারম্ন অতএব পাওবানাং হ্থসম্মতম্ ॥১৩--১৪। 
মনসৈৰ সঙ্বল্পমাত্রেণ, বিশিষ্টাত্বা। শ্রেষ্ঠরপঃ, বশী এইবধ্যবান্ ॥১৫--১৯ বিচেষ্টযতি চালয়তি 

বহিযাছে, পাগুবগণেব অত্যন্ত প্রিষ, স্বপক্ষ ও পবপক্ষেব উত্তম ও অধম শক্তি 

বুঝিতে সমর্থ, আব তেজংপুর্ধে আলোকিত; সে চক্র কৃষ্ণেব মাযাতেই চলিয! 
থাকে ॥১২--১৩| 

মহাবল কৃষ্ণ খেলা কবিতে কবিতেই যেন ভবস্কবমূত্তি নবকান্ুর, মুরানুর, 
কংস ও শিশপালকে জয় কবিয়াছিলেন ॥১৪॥ 

ত্রিভবনশ্রেষ্ঠ ও সম্পূর্ণ স্বাধীন কৃষ্ণ ইচ্ছামাত্রেই পৃথিবী, আকাশ ও ব্বর্গলোক 
আপন বনে বাখিষাছেন /১৫॥ 

বাজা | আপনি উত্তম ও অধম শক্তি জীনিবার জন্থ বার বার যে পাব" 

গণের বিষষ জিদ্দাসা করিতেছেন, তাহা আমাব নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ 
করুন ॥১৬। 

সমগ্র জগং একদিকে, মার কৃষ্ণ একদিকে ; ইহাতেও বলের বিবয়ে এক 

কৃষ্ণই সমগ্র জগৎ হইতে অধিক ॥১৭॥ 
(১৪) নরকং শঘরকৈব-_বা বরা নি। 



পর্ববণি ৃ যট্িতমোহ্ধ্যায়ঃ ৬৭৩ 

- ভল্ম কুর্ঘ্যাজ্জগদিদং মনসৈব জনীর্দিনঃ | 
ন তু কৃতন্ং জগচ্ছতং কিঞ্চিৎ কর্ত,ং জনার্দনে ॥১৮| 
যৃতঃ সত্যং যতো! ধর্মো তে! হীরার্জজবং যতঃ | 
তত! ভবতি গোবিন্দো যতঃ কৃষস্ততে। জয়ঃ ॥১৯॥ 
পৃথিবীক্চান্তরীন্ঞ্চ দিবঞ্চ পুরুযোভমঃ। 
বিচেয়তি ভূতাত্ব। ক্রীড়মিব জনার্দিনঃ 1২৩| 
স কৃত্বা পাগুবান্ সূত্রং লোকং সম্মোহয়ন্লিব। 
অধর্মনিরতান্ মুঢ়ান্ হন্তমিচ্ছতি তে ম্তান্ ॥২১॥ 
কালচক্রং অগচ্ছক্রং যুগচক্রঞ্চ কেশবঃ | 

আত্মযোগেন ভগবান্ পরিবর্তয়তেহনিশম্ ॥২২॥ 

ভারতকৌমুদ্ী 
উক্তনিরুক্তেঃ ফলমাহ--ভন্মেতি। জনার্দনে জনার্দিনন্ত 1১৮ 

হত ইতি। যতো যরর। হীঃ অকাধ্যকরণে লজ্জা, আশ্জবং সারল্যম্ ॥১৯। 

পৃথিবীমিতি ॥ বিচেষ্টযতি পরিচালযতি, ভৃভাতু! গ্রাণিনাং জীবাতা ৪২০) 

মইতি। অ ঈ্বরঃ, সম্মোহয়ন্ মানবরূপেণ 1২১ 
কালেতি। কালচক্রং বৎদরমাসার্দিরূপয্॥ যুগচক্রং সত্যাদিকূপম। আত্মযোগেন 

্বসন্বন্ধেন। ই 

ভারতভাবদীপঃ 
যতো ভূতাত্মা রং ভূতানামস্তরাত্মা £২০| সত্রং মিষম্। “সত্রমাচ্ছাদনে যঙ্ে সদাদানে 

চ কৈতবে” ইতি বিশ্বঃ। সন্মোহয়ন্ আত্মনে! জগৎকর্তৃবেহপি ' অকর্তৃত্ব দর্শয়ন্ 1২১৪ কাল 

, অতএব কৃষ্ণ কেবল সন্বল্পঘধাবাই এই জগতটাকে ভন্ম করিতে পারেন ? কিন্ত 

সমগ্র জগৎ কৃষ্ষের কিছুই করিতে পারে না ॥১৮% 

যেখানে সত্য, যেখানে ধর্ম, যেখানে লজ্জা এবং যেখানে সরলত! থাকে, 
সেইখানেই কৃষ্ণ থাকেন; আব যেখানে কৃষ্ণ থাকেন, সেইখানেই অয় 
থাকে ॥১৯॥ 

প্রাণিগণের অন্তরাত্বা পুকযৌত্তম কৃষ্ণ খেল! করিতে থাকিযাই যেন পৃথিবী, 
আকাশ ও স্বর্থলোক পরিচালিত কবেন ॥২০॥ 

কৃষ্ণ পরমেশ্বব হইযাও মানুষরূপে অগংটাকে মোহিত করিতে থাকিয়াই 
যেন পাগুবগণকে স্ৃত্র করিয়া আপনার পাঁপি্ ও মৃঢ় পুত্রগণকে বিনাশ 
করিবাৰ ইচ্ছা কবিতেছেন ॥২১৪ 

(১৮)""ভন্ম কুর্যাজনার্দনম্--পি,”প্তম্ম কর্তং জনাদ্রনম্ব-বা ব বরা নি। (২১). 
পীশুবান্ সত্রম্**দ্চ,মিচ্ছতি--বা। ব রা নি। 

উন্যোগ-৮৫ (১৪) 



৬৭৪১ মহাভারতে উদ্যোগ, 

কালন্য হি চ মৃত্যোশ্চ জঙগমস্থাবরহ্ চ। 
ঈফ্টে হি ভগবানেকঃ সত্যমেতদূত্রবাঁমি তে ॥২৩। 
ঈশম্লপি মহাযোগী সর্ববস্য জগতে হরিঃ। 
কর্ম্া্যারভতে বর্ত,ং কীনাশ ইব দুর্ববলঃ ॥২৪। 
তেনচুবঞ্চয়তে লোকান্ মাযাযোগেন কেশবঃ। 

যে তমেব প্রপগ্ন্তে ন তে মৃহ্যান্তি মানবাঃ ॥২৫॥ 
ধৃতরাষ্ট্ী উবাচ। 

কথং ত্বং মাধবং বেখ সর্বলোকমহেশ্বরমূ। 

ভারতকৌমুদী 
কালন্তেতি। কালন্য দিনমাসাদেঃ ৷ ঈষ্টে গ্রভবতি ॥২৩। 
ঈশন্লিতি। ঈশন্ গ্রভৃঃ সন্গপি। কর্াণি সন্ধিবিগ্রহাদীনি কর্ষণাদীনি চ। কীনাশ; 

কৃষকঃ, প্কৃতান্তে পুংসি কীনাশঃ হুত্রকর্ষকয়োস্তরিযু* ইত্যমরঃ 1২৪ 

তেনেতি | বধযতে ম্বস্ববপজ্ঞানে প্রতারয়তি ॥২৫। 

ভাবতভাবদীপঃ ও 
চত্রং সংবৎসরাত্মকং জগচ্চক্রং জগতে। জন্মস্থিতিলষপ্রবাহুৎ যুগচক্রং কর্শচক্রং কৃতং যন্ত্র 
ধ্শতুষ্পাৎ। ত্রেতায়াং ত্রিপাদ্র্ন একপাদধর্শঃ। ছ্াপবেহর্ধং ধর্শোহি্দমধর্ম:। কনো 
ত্রিপাৎপাপম এবপাদ্র্দ ইতি। তদিদৎং কর্ণচক্রং পুনঃ পুনর্জন্মমরণযোর্হেতুভূতং পুনঃ কর্ণ 
পুনঃ সংসাবঃ পুনঃ কর্মেত্যেবরূপম্ আত্মযোগেন চৈত্য্যসতবন্ধেন ন হি সংবতমরাদিকং কেবল- 
জভাশ্রয়ং ভবিতুমর্হাতি সর্বন্ত চিদেকপ্রকাশ্ত্বাৎ্, ॥২২॥ কালঃ আম্মুপরিচ্ছেদকূর্ণ দেবত| 
মত্যর্দেহপ্রাণয়োবিয়োগকর্ত্, ঈশতে ঈষ্টে ॥২৩॥ ঈশব্রপি ঈশানোহপি শপোহলুক্পরশ্মৈপদং 
চার্ম্। কীনাশঃ কর্ষকঃ বর্ধনঃ ধান্যাদিবৃদ্ধিকত্, যদ! কীনাশেো! যমঃ বর্ধনঃ দেহাদেশ্ছেত্া! ॥২৪) 

ভগবান্ কৃষ্ণ আপন নম্বদ্ধদ্বারা অনবরত কালচক্র, জগচ্চক্র ও যুগচক্রুকে 

ঘৃর্ণিত কবিতেছেন।২২॥ 
মহাবাজ! আমি আপনাৰ নিকট সত্য বলিতেছি-_একমাত্র ভগবান্ কৃষণই 

কাল, মৃত্যু, স্থাবৰ ও জঙ্গমেব প্রভু ॥২৩ 

.. মহাযোগী কষ সমগ্র জগতেব প্রভু হইচাও দূর্বল কৃষকের ন্যায কর্ণ 
করিতে আরম্ভ কবিয়া থাকেন ॥২৪॥ 

কৃষ্ণ সেই মায়াযোগে জগৎ বঞ্চিত করেন। তবে যে সকল নানুষ তাহাকে 

আশ্রঘ কবেন, তাহাবা মাযাষ মুগ্ধ হন না” ৫২৫! টয়া 

(২৫) পকাৎ পরম্ '-তঅইধিতমোহধযয়ঞ বা ব পা, 'ননপ্ুবতিতমোধ্ধা়ত নি 



পর্বণি | ঘট ্টিতমোহধ্যারঃ * ৬৭৫ 

সঞয় উবাচ। , 
শৃগু রাজন্! ন তে বিদ্যা! মম বিদ্ধ! ন হীয়তে। 
বি্যাহীনস্তমোধ্বস্তো নাভিজানাতি কেশবম্ ॥২৭। . 
বিদ্যায় তাত ! জানামি ত্রিযুগং যধুসুদনমূ। 
কর্তারযকৃতং দেবং ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ম্ ॥২৮॥ 
ী ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 
গীবন্পনেহত্র ক! ভক্তির! তে নিত্যা জনার্দনে। 

যয়া ত্বমভিজানাসি ত্রিযুগং মধুসুদনম্ ॥২৯॥ 
ও | আর তাজ মা শত হে জ আজ 

ভারতকৌমুদী 

কথমিতি। সর্বলোকমহেশ্বরং বেখ সর্ধলোকমহ্শববন্ধেন জানাসি 1২৬ 

শৃৰ্থিতি। বিগ্ধা তত্জ্ঞানমন্তি। তমস! ধবস্তস্তত্রূপজ্ঞানাৎ পরিভরষ্টং |২৭॥ 

বিষ্যয়েতি। হে ভাত। তাতবন্মাননীয় । অহং বিশ্য়া তথ্বজ্ঞানেন, মধুকুদনং কষ, 

অররাঁণাৎ সত্বরজন্তমসাং ঘুগং সারূপ্যে যোগে! যত্র তং প্রকুতিমিত্যর্ঘ, কালিদাপোহপ্যাহ 
কুমারে--“ত্বামামনস্তি প্রকৃতিম্* ইতি। অতএব কর্তীরং মহদাদিশ্টারম্, অথ চ অকৃতং 
নিত্যতবাদহষ্টম, দেবং ক্রীড়ানীলম্, ভূতানাঞচ প্রতব উৎপত্তিষ্থানধ্ণসৌ অপ্যক্ো লয়স্থানঞ্চেতি 
তং তাদৃশং জানামি ॥২৮ 

ভারতভাবদীপঃ 

তে নর! ন মৃহস্তি ॥২৫)। কথং কেন গ্রকারেণ কানি আনসাধনানি কানি বা! জ্ঞানপ্রতিবন্ধকা- 
নীতি প্রশ্র্ঘ ৪২৬ বিভা তধমন্তাদিবাকাজং জানং তেন হীনো ষঃ স তমোধবতত্তমস! 
ব্বরপাৎ নির্ব্ষয়ানন্দমাআীৎ চ্যুতঃ ॥২৭। বিদ্যা তমোবিরোধি্তা! ভরিষুঠাং ত্রীণি শুন হুপ্মকারণ- 
শরীরাণি যুজযন্তে বঙ্জ্রগবৎ সংবধ্যপ্তে যন্মিন্ অধিষ্ঠীনভূতে তং ত্রিষুগম অজানকল্পিত- 
হ্াবস্থাজয়ন্ত বিদ্যা বাধে সতি নিক্ষপাধিপ্রত্যগাত্রূপং জ্ঞায়ত ইত্যর্ঘঃ। বর্তীরুং বিশ্বস্ত 
নিমিত্তকারণম্। অরুতং কর্পভিরসাধ্য, নিত্যসিদবাৎ্। ভুতানাং বিয়দাদীনাং প্রতবম্ 
উৎপত্তিস্থানম্। অপ্যয়ে! লয়স্থানমূ 0২৮] ভক্তি: আন্রাধ্যত্বেন আনং তচ্চ কাঁদৃশং কিং- 

বৃতবাষ্ট্র বলিলেন--“সগ্রয়! তুমি কি প্রকারে কৃষ্ণকে সর্বলোকের মহেশ্বব 
বলিয়! জানিলে? আমিই বা তাহাকে কেন জানিতে পাবি না? তাহ! তুমি 
আমার নিকট বল” ॥২৬। 

সঞ্চয় কহিলেন--দরাজা। শ্রবণ করুন, আপনার তত্বজ্গন নাই, আমাৰ 
তত্বজ্ঞান বিচ্যুত হয় না। তত্বজ্ঞানহীন ও অজ্ঞানবিধস্ত লোক কৃষককে জানিতে 
পারে না ॥২৭ 

আধ্য! আমি সেই তবজ্ঞানের বলে কৃষ্ণকে প্রকৃতি, স্থঘিকর্তা, অকৃত, 
ক্রীডীমীল এবং জগতের উৎপন্তি ও লয়স্থান বলিয়া জানি” ॥২৮% 



৬৭৬ মহাভারতে উদ্যোগ- 

সপ্তয় উবাচ। 

মায়াং ন সেবে ভদ্রেং তে ন বুথ ধন্দমাচরে। 

শুদ্ধভাবং গতে। ভক্ত্য! শান্রাছেন্ি জনার্দনম্ ॥৩০। 
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 

দুর্য্যোধন ! হুষীকেশং প্রপদ্ধন্ব জনার্দনমূ। 
আগ্ডো নঃ সঞ্জয়স্তাত ! শরণং গচ্ছ কেশবম্ ॥৩১॥ 

ছুর্য্যোধন উবাচ। 
ভগবান্ দেবকীপুত্রো লোকাংশ্চে্নিহনিষাতি | 

প্রবদন্র্জুনে সখ্যং নাহং গচ্ছেইগ্য কেশবম্ ॥৩২॥ 
০ জপ ক লি ০: ৪৫ আপ এ » পপ 

ভারতকৌমুদী 
গাবেতি। কা কীদৃশী। ত্রিযুগং পূর্বববদ্যাখ্যানাদের প্রকৃতিম্ ॥২৯॥ 
মাধামিতি। মাযামজ্ঞানমূ। তে ভত্রমস্্। বুথ| ধর্দং ভবানিব কপটবধর্শাম্। শুদ্ধভাবং 

রাগদেষাদিশূহ্যতাম্। শান্তাৎ “তবমসি” ইত্যার্দিবেদবাক্যাৎ॥৩ৎ| 
ুর্ধটোধনেতি। গ্রন্থ ্রাপ্ম-হি। আগে! বিশ্বস্ত, 'অতএব তত্বাকামপি বিশ্বিহীতি 

ভাঁবঃ। "আধ্ঃ প্রত্যয়িতস্িযু" ইত্যমরঃ £৩১| 
ভগবানিতি। ন গচ্ছে শরণং ন গচ্ছাযি, অজ্জনে সখাবারদিত্বাদিত্যাশয়ঃ ৪৩২। 

ভাব্তভাবদীপঃ 

ভেদেন রাজবনটস্থতয়! ভগবান্ ধ্যে় উত প্রত্যগাত্মত্বেনেতি ভাবঃ ॥২৯॥ মায়াং পুত্রকলত্রা্থা- 
কারেণ পরিণতামবিদ্ঞাং ন সেবে। বুথাধর্শং তগবদর্পনং বিনা ন চরামি। শুদ্ধভাবং মনসঃ 

কামক্রোধাদিরাহিত্যেন। নৈর্শন্যং গতঃ প্রাপ্তঃ, ভক্ত| ধ্যানেন। শাস্াৎ তবমনীত্যাগমাৎ। 

জনার্দনং জগন্লয়াধিষ্ঠানং জ্ঞানমাত্রব্যবহিতং ব্রদ্ম । নান্মি সংসারী ব্রদ্েবাশ্মীতি তবালোচনাত্ম- 
কেন জ্ঞানেনৈ প্রাপ্তে। নায়ং সপ! রঙ্ছুবেবেয়মিতিবৎ। ন তু কাঁটভূঙ্স্তায়েন ভাবনা" " 
দিত্যর্থঃ ॥৩০--৩১॥ অক্ছুনে বিশুদ্ধে কামক্রোধাদিমলশূন্যে সখ্যং বদন ভগবানপ্তি অগ্ 
কামাগ্যাক্রাস্্্দশাষাৎ নাহং গচ্ছে ন প্রাপ্র-্্াম। আহুরে। ভাবে! ন ময়! ত্যক্তুং শক্যোহতো ন 

ধৃতবাস্ট্র বললেন--“নপ্রয ! কৃষ্ণের উপরে তোমাৰ যে নিত্য ভক্তি রহিয়াছে, 

তাহা কি প্রকাব? যাহাব বলে তুমি কৃষ্ণকে প্রকৃতি বলিয়া বুঝিতেছ* 1১৯ 
সপ্রয় বলিলেন-_-“বাঁজা! আপনা বঞ্গল হউক, আমি মায়ার সেব! করি 

না, বৃথা ধন্মাচৰণ কবি না, ভক্তির বলে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছি এবং শা 

অমুনাবে কুষকে জানি” 05০॥ 

ধৃভরাষ্ট্র বলিলেন-_-“্বংস ছু্যোধন ! সঞ্জয় আমাদের বিশ্বস্ত লোক। 

(নুতবাং উহাব বাক্যে বিগ্বাস কব) হাবাকেশ কুষের নিকট যাও এবং তাহার 

লব্ণাপন্ন হও” 4৩১৫ 



পর্বীণি যটঅতিতমোহব্যায়ঃ। ৬৭৭ 

"গুতরাষ্ট্রী উবাচ। 
অবাগ, গান্ধারি ! পুত্রস্তে গচ্ছত্যেষ সুুর্াতিঃ 
ঈরু'হূরাত্মা! যানী চ শ্রেয়সাং বচনাতিগঃ ॥৩৩॥ 

গীচ্ধাধুর্ণবাচ। 

এশ্বয্যকা মুষ্টাত্বন্! বৃদ্ধানাং শানাতিগ || 
খঙ্থ্ধ্যজীবিতে হিত্বা পিতরং যাঁঞ্চ বালিশ ! ৩৪) 
বর্ঘয়ন্ দু্দীং শ্রীতিং মাঞ্চ শোকানলে দহন্। 
নিহতে। ভীমসেনেন ন্মর্ভাসি বচনং পিতুঃ ॥৩৫॥ (যুখিকম্) 

ব্যাস উবাচ। 
প্রিয়োহদি রাজন! কৃষ্তসত ধতরাষ্ট্রী! নিবোধ মে। 
যন্য তে সপ্তীয়ো ছুতো ন্্াং ৫ে শ্রেয়সি যোক্ষ্যতে ॥৩৬| 

ক আর খত ৬ খ্ আজ ভ্ত জি হস আঃ পি কর বারী 

'ভারতকৌমুদী 
অবাগিতি। অবাক অধঃ। শ্রেয়সাং শ্রেযস্কামিনাম্ 1৩৩ 
এম্বর৫ঘ/তি। এঁ্ধ্যকামেন সমৃস্ধিলিগয়া হট আতা মনো যন্ত তথসযোধনম্। প্রা 

জীবিতঞ্চ তে। ছুরদীং শত্রণামূ। ন্মর্াীসি প্মরিস্তসি ।৩৪--.৩৫) 

প্রিয় ইতি। যঃ সবযঃ, শ্রেয়সি মঙ্গলে, যোক্ষাতে প্রবর্তযিস্তাতি ॥৩৬। 
ভাবতভাবদীপঃ 

মে তত্প্রান্তিম্াবনাপীত্যর্থ ॥৩২। অবাক অযৌ৷ নরকমিত্যর্থঃ | শ্রের়সাং লাধুনাং বচনাতিগঃ 
উপদেশাবমানী ॥৩৩--৩৬॥ একাগ্রং শুশ্রধমাণৎং সেবমানম্, ত্বাং মোক্ষ্যতে মোচযিস্ুতি 

দুর্যোধন বলিলেন--“ভগবান্ কৃষ্ণ অঙ্জুনকে সখ! বলেন) শ্ুতবাং তিনি 

বদি ব্রিভুরনও সংহার কবেন, তথাপি আমি এখন তীহার শরণাপন্ন হইতে 
পারি না” ৪৩২॥ 

ধৃতবাষ্্র বলিলেন--“গান্ধাবি ! অন্ত ছুর্বু্ধি, ঈর্ঘযাপবাঁধণ, ছুষ্টচিত্ত, অভি- 
মানী এবং হিতৈষীদিগের উপদেশাতিবন্ী তোমার এই পুত্রটা অধঃপাতে 
চলিয়াছে” ॥৩৩| 

গান্ধারী বলিলেন-“মূর্থ! হর্য্যোধন | সম্ৃদ্ধিলাভের ইচ্ছায় তোব হৃদয় 
দুষিত হইয়াছে; তাই তুই বৃদ্ধবর্ের শাসন অতিক্রম করিতেছিস্।; তাহার 
ফলে এ্বধ্য, জীবন, প্রিতাকে ও আমাকে পবিত্যাগ করিয়া, শক্রগণেব আনন্- 
বর্ধন এবং আমাকে শোকানলে দহন কবিতে থাকিযা, ভীমসেনকর্তৃক নিহত 
হইয়া পিতার বাক্য ম্মব্ণ করিবি” 1৩৪--৩৫] 

(৩৪)মাঞ নোকেন বরয়ন্ত্ব! ব তানি। 
পিসি 



৬৭৮ মহাভারতে উদ্যোগ- 

জানাত্যেষ হযীকেশং পুরাণং যচ্চ কৈপরমূ। 
গুশ্রাষমাণমেকাগ্রং মোক্ষ্যতে মহতো ভযাৎ ॥৩৭॥ 

বৈচিত্রবীর্ষ্য ! পুরুষাঃ ক্রোধহ্রধতমোবৃতাঃ | 
 সিতা বহুবিধৈঃ পাশৈর্ষে ন তুষ্টাঃ স্বকৈর্ধনৈঃ ॥৩৮| 

যমস্থা বশমায়াস্তি কামমূট়াঃ পুনঃ পুনঃ । 

অন্ধনেত্রা যখৈবান্ধা নী়খানাঃ স্বকর্ম্মাভিঃ ৩৯॥ (যুগ্রকম্) 
এষ একায়নঃ পশ্থ! যেন যাস্তি মনীধিণঃ। 

তং দৃষট। মৃত্যুমত্যেতি মহাংস্তত্র ন সঙ্জতি ॥৪০) 

ভাবতকৌমুদী 
জানাতীতি। এব সথয়ঃ। পবং সর্ববশ্রেঠং ব্রহ্ম । একাগ্রং যথা স্থাতথা, শুশ্রাষমাঁণং তং 

হৃবীকেশং শ্রোতুমিচ্ছস্তং ত্বাম, মহতো! ভয়াৎ, মোক্ষ্যতে সঞ্ুয এব 8৩৭ 
ুর্য্যোধনমাক্ষিপতি-_-বৈচিত্রেতি । হে বৈচিগ্রবীর্ধ্য । বিচিত্রবীরধযপুত্র 1 ধৃতরাষ্ট্র। ক্রোধেন 

হর্ষেণ তমল! অজ্ঞানেন চ বুতাঃ সঞ্ধাঃ, বহুবিধৈঃ পুত্রনেহাদিরপৈং পাশৈঃ সিতা বন্ধাঃ 

“বিএ, বন্ধনে” ইত্যন্ত জগ্রতায়ে রূপম, কামমূড়াশচ, যে পুকুষাঃ, স্বকৈর্ধ নৈর্ন তুাঃ ১ তে 
পুর্ষাঃ অন্ধশ্গাণো! নেতা! চালয্লিতা চেতি অন্ধনেতা তেন, নীয়মানা অদ্ধাঃ, যখৈব গর্ভাদিক- 
মায়ান্তি, তথৈব ম্বকর্মভিঃ পাপৈনীযমানাঃ সন্তঃ, পুনঃ পুনর্ধমন্ত বশমাযান্তি। দৃর্যোধনো- 

ইপ্যেবং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ৪৩৮--৩৯॥ 

ভারতভাবদীপ: 

£৩৭। পিতাঃ বদ্ধাঃ পাশৈঃ কামাদিভিঃ $৩৮॥ অন্ধো নেত| যেষাং তে অন্ধনেত্রাঃ ॥৩৯। 
এয জ্ঞানার্গ; একায়নঃ একন্ত বর্ষণ: প্রাপক, তং দু্। তং মার জ্ঞাত মৃত্যুং সংসারমূ 

বেদব্যাস বলিলেন-_-“বাজা ধৃতবাষ্ট্র । তুমি আমাৰ কথা শোন, যিনি 

তোমাকে স্গলে প্রবন্তিত কবিবেন, নেই সঞ্জয তোমাৰ দূত হইধাছেন এবং 
তুমি কৃষ্ণেরও শ্রীতিভাজন বট /৩৬॥ 

ধুতবাট্র। যিনি অনাদি পবব্রশ্জা সেই হৃবীকেশকে সঞ্তষ জানেন? সুতরাং 
তুমি একাগ্রভাবে তাহাকে জানিবাব ইচ্ছা কবিতেছ বধলিষ! সপ্তযই তোমাকে 
মহাভয হইতে মুক্ত করিবেন ॥৩৭ 

বিচিত্রবীধ্যনন্দন | যাহাবা ক্রোধ, হুর্য ও 'অজ্ঞানযুত্ত, নানাবিধ গাশে 

আবদ্ধ এবং কামে মোহিত থাকিযা আপন আপন ধনে সন্তষ্ট থাকে না, সে 

সকল সারুষ-এন্বাকর্তক পধিচালিত অন্ধের সা আপন আপন কর্মে পরি 

চালিত হইয| বার বাব যমেব বশীভূত হয় ॥৩৮- _৩৯॥ 
7(৩৯)-উকাশ্যামব! ব তা নি। (২৮ কোধহর্সমাবুতাঃ বাধ হানি । (৪) 

মৃত্যুমভ্যেতি- পি । 

শে শি শপ সাপ 



পর্বণি যট্য্টিতমোহধ্যারঃ। ৬৭৯ 

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 

অঙ্গ অগ্রয়! যে শংস পদ্থানমকুতোভয়মূ। 

যেন গত্বা হযীকেশং প্রাপ্ুযাং দিদ্ধিমুত্তমামূ ॥৪১॥ 
. অঞ্জয় উবাচ । 

নারুতাত্ম। কৃতাত্বানং জাতু বিষ্যাজ্জনার্দনমূ। 
আত্মনন্ত ক্রিয়োপায়! নান্যত্রেন্তিয়নিগ্রহাৎ ॥৪২॥ 

ইন্জরিয়াণামুদীর্ণানাং কামত্যাগোহপ্রমাদতঃ | 

অপ্রমাদদোহবিছিংসা চ জ্ঞানযোনিরসংশযমূ্ ॥৪৩॥ 
ভি ভাত আ। এ আহ না পাল জগ ৮ ০০০ 

ভারতকৌমুদী 

এষ ইতি। একমঘিতীষং ব্রষ্ধ অয়তে গচ্ছত্যনেনেতি একায়নঃ। তং পরমাত্মানম্। 

“্তমেব বিদ্ত্বাতিমৃত্যুমেতি* ইতি শ্রতেঃ। তত্র কামাদৌ৷ ॥৪০। 

ছরব্যোধনগরত্যাখ্যানাধৈরাগ্যোদয়েনাহ-_-অঙ্গেতি। অঙ্শশন্ঃ স্যোধনে । ন কুভোহপি 
মরণার়ে়ং মশ্শিক্লিতি তম্ 1৪১ 

নেতি। অন্কতাত্বা অনমাহিতচিত্ত, জাতু কদাচিদপি, রুতাত্মানং ক্ৃষ্াদিরপেণ পরি- 

গৃহীতমুভিং জনার্দনং ন বিগ্বাৎ, কুতাত! তু বিস্তাদেবেতি তাব: | তথা ইনজিয়নিগ্রহাৎ, অন্তত 
অনা! ক্রিষা চ, আত্মনো৷ত্রঙ্থণো৷ লাভে ন উপায়; 1৪২৪ 

ভাবতভাবদীপঃ 
অত্যেতি অভিক্রম্য গচ্ছতি। অভ্যেতীতি পাঠে আত্মত্েন মৃত্যুবপোনং প্রবিশতীত্যর্থঃ 
তথা চ শ্রুতিঃ-_“্তন্ত হন দেবাশ্চ নাভৃত্যা ঈশত আত্ম! হেষাং স ভবতি* ইতি দেঁবাশ্চ ন 
দেবা অপি তর সংসায়ে মহান্ ন সজ্জতি সক্তো ন ভবতি ॥৪০% সিদ্ধিং মোক্ষম্ 8৪১৪ 

অক্তাত্মা৷ অজিতমনাঃ ক্তাতানং নিত্যসিকষং প্রতাগাত্মানম্ আত্মনঃ স্বত্ত ইক্জিষনিগ্রহাদনাতর 
ইন্জিয়নিগ্রহং বিনা ক্রিয়া যাগাদিরপ উপায়ঃ প্রাপ্তযপায়ো নাস্তি 19২। ইন্জিয়াণাম্ 

আর এইটাই ত্রন্ষপ্রাপ্তির পথ, যে পথে জ্ঞানীর! চলিয়া থাকেন। মানুষ 
সেই পবমাত্মাকে জানিয! মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পাঁবে। মহাপুরুষেরা 
কামে আসক্ত হন না” ॥৪০। 

সৃতরাষ্ট্র বলিলেন--“স্জয়! যে পথে কোন ভয় নাই, ভুমি আমার নিকট 
সেই পথের বিষয় বল; যে- পথে নারাষণকে লাভ করিয়! উত্তম সিদ্ধি লাঁভ 
করিতে পারিব”॥৪১৫ 7 

সঞ্ঘষ বলিলেন--“রাজা । অসমাহিতচিত্ত মানুষ কখনও রূপধাবী নাবায়ণকে 
চিনিতে পারে নাঃ কিংব! ইন্দিয়নিগ্রহভিন্ন অন্ত কোন কর্মাই পবমাত্মলাভেব 
উপায় নহে ॥৪২॥ 

(৪১) হর্গ্যং সয়! মেশংদ--পি। 



৬৮০ মহাভারতে উদ্যোগ- 
ইন্দিয়াণাং যমে যতো! ভব রাজনতন্দ্রিতঃ 1 
বুদ্ধিশ্চ তে ম! চ্যবতু নিয়চছৈনাং যতস্ততঃ ॥8৪॥ 
এতজজ্ঞানং বিছুবিপ্রা গ্রবযি্দ্িয়ধারণমৃ। 
এতজ জ্ঞানঞ্চ পন্থাস্চ যেন যাত্তি মনীধিণঃ 1৪৫ 

অপ্রাপ্যঃ কেণবে। রাজলিন্দ্িয়েরজিতৈরূ্ভিঃ | 
আগমাধিগমাদৃযোগাদ্বণী তত্ব প্রসীদতি ॥৪৬| 

পপ এ পা আনত. অনা ভন ভাজা ০০ 

ইন্দ্িয়াণামিতি। অপ্রমাদতঃ অবধানেন, উদীর্ণানাং শ্বন্বাবিষষং প্রতি ধাবিতানামিন্তরিযা” 
ণাম কাম্যত ইতি কামো৷ বিষয়ভোগন্তস্ত ত্যাগে৷ বজ্জনম্, অপ্রমাদঃ সর্বদৈব শ্তদ্বতত্ধে অব- 
ধানম। অবিহিংস। চ, এতন্রয়ম্, জ্ঞানস্ত যোনিঃ কাবণম্। অসংশয়স্ অত্রার্থে সংশষে! নাস্তি, 

বিষয়কালুয্যাভাবাঁৎ কেবলং ব্র্মণ্যেবাবধানাচ্চেতি ভাবঃ 1৪৩ 

ইন্দিয়াণামিতি। হে রাজন্। ত্বমতন্দ্রিতঃ অনলনঃ সন্, ইন্জিয়াণাং যমে নিগ্রহে, যতো 

বত্তববান্ ভব। তে বুদ্িশ্চ, মা চ্যবতু পরত্রদ্ষণে। ন ভ্রশ্ঠতৃ। অতএব এনাং বুদ্ধিম যতস্ততে৷ 
বিষয়, নিয়চ্ছ নিবর্তয় 18৪1 

এতদদিতি। ইন্জিযাণাং ধারণং বিষষেভ্যো! নিবর্ভনম্। পন্থা মুক্ত: 18৫1 
অপ্রাপ্য ইতি। অজিতৈঃ অনিগৃহীতৈঃ। আগমাধিগমাৎ্ অধ্যাত্বশাত্পর্ধযালোচনাৎ্, 

যোগাচ্চিন্তবুতিনিরোধাচ্চ, বশী জিতেজিয', ভবে ব্রদ্মণি, গ্রপীদতি নির্শলজ্ঞানো ভবতি। 

অতএব রাজ্যলোভাদিকং সর্ব! পবিহরেত্যাশয়ঃ £9৬॥ 

ভারতভাবদীপঃ 
অপ্রমাদতঃ অবহিভত্তয়া কামত্যাগ:, অপ্রমাদঃ অবিহিৎসেতি চ্ছে্ঃ। জ্ঞানন্ত যোনিঃ 

কারণ ॥৪৩॥ ম| চাবতু তত্বাৎ মা! ভূত যতস্ততঃ সর্ধবেত্য আন্তরেভ্যো৷ বাহ্ভ্যশ্চ বিষয়েত্যো 

নিষচ্ছ নিগৃতীঘ 981 ইিত্দরিয়াপাং সমনক্ধানাং ধারণং নিগ্রহণমূ 18৫ আগমাধিগমা 

ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতই আপন আপন বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় ; সুতরাং 
প্রণিবানদ্বাবা৷ সেগুলিকে বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিবে। সে নিবৃত্ত 
করা--এক, পবব্র্গে অবধান করা--দ্বিতীয় এবং হিংসা না কব।-_তৃতীষ ; এই 

তিনটাই তথজ্ঞানের কারণ ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥3৩॥ 
রাজা! আপনি আঁলম্তশৃন্ত হইয়া ইন্ত্িয়ংঘমেব প্রতি যত্বান্ হউন এবং 

আপনাব বুদ্ধি যেন পরত্রন্ধ হইতে পবিভ্র্ট হয না; ন্ুতরাং এই বুদ্ধিটাকে 
যে সে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করুন %88॥ 

্রাঙ্মণের৷ এই ইন্দ্রিয়নিগ্রহকেই নিশ্চিত ভত্বদ্তীনেব কাৰণ বলিয়। মনে 

করেন; স্ৃতবাং ইহাই তত্বজ্ঞানেৰ কাবণ এবং মুগ্তব পথ; বে পথে জানার 
চলিয়। থাকেন 18৫4 টিনার? 

(৪৬) শ্লোবাহ পরম" 'উনবপতিভমোধব্যাগত বা ব রা, সন ৪ তবোহধ্যাযত নি । 



র্বণি ঘটবন্িতযোহব্যায়ঃ। ৬৮১ 

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ 
ভুয়ো মে পুণুরীকান্ষং সঙ্জীযাচক্ষ পৃচ্ছতঃ ৷ 
নামবর্মার্থবিভাত। প্রাগ্ুযাং পুরুযোত্তমম্ ॥৪৭| 

সঞ্জষ উবাচ। 
শ্রেতং মে দেবদেবন্থ নামনির্বচনং শুভমূ । 
যাবভত্রাভিজানেহহমপ্রমেষে! হি কেশবঃ ॥৪৮| 
বসনাৎ সর্ধভূতানাং বন্ত্বাদ্দেবযোনিতঃ । 
বানুদেবস্ততে৷ বেছো। বৃহ্ত্বাদিফুরম্চতে ॥৪৯| 

ভারতকৌমুদী 
ভয় ইতি। আচচ্গ* স্বরপতে৷ বর্ঘ। নায়াং ভগবত: সংজ্ানাং কর্মণাঞ্চ অর্থং যাথার্থ্যং 

বেত্রীতি তৎসম্বোধনম্। হেতাত! বৎস! 1৪৭ 

শ্রতমিতি। মে মধা, দেবদেবস্ত কৃষন্ত, শুভং নামনির্বচনং নায়াং যোগার্থ:, শরতং 
মুনিভাঃ ৷ তত্র যাব্দভিজানে প্মবামি, তাবদেব ব্রবীমীতি শেষঃ। বস্ততপ্ত কেশবঃ কৃষঃ, 

অগ্রমেয়ো হি নামনির্বচনেন প্রমাতুং যাথার্যেন জ্ঞাতুমশকা এব। অতো মন্ির্বচনন্ত 
আপ্তাস্তরনির্বচনবিরোধঃ সর্ববথা সহনীয় ইত্যাশয়ঃ 1৪৮। 

্ ভারতভাবদীপঃ 
শাসরযুজ্যোর্বাভাৎ, যোগাৎ চিত্তধৃত্তিনিবোধা্, বশী ঈশ্ববঃ তবে শ্বযাথাত্যো বিষয়ে গ্রশীদতি 
জ্ঞান্দীনেন অনুগৃহ্াতি 8৪৬। নাগ়াং কর্ণণা্চ অর্থবিৎ ভূত্বা ॥8৭॥ যাবদতিজানে 
তব রদামীতি শেষঃ। বস্ততগ্ত ঘঃ অপ্রমেযো। বাচামগোচবঃ ॥৪৮। বর্তে আচ্ছাদয়তি 
মাষষা আবৃণোতীতি বা, বস্তি স্তভ্বাতি ভূবনমিতি বা, বমত্যন্মিন্ ভূবনমিতি ব৷ বাস্থঃ স 

বাঁজ।| মানুষ ইন্ড্রিয়জয় ন! করি্যা! কৃষ্ণকে লাভ করিতে পারে নাঃ 
স্ুতবাং মানুষ জিতেন্দ্রিয় হইযা অধ্যাত্মশান্ত্রেরে আলোচনা ও যোগাভ্যাস 

করিতে থাকিয়া পবত্রহ্মবিষয়ে নির্মলজ্ঞানশালী হয” 18৬1 

ধৃতবাষ্্রট বলিলেন--“বৎস সগ্রয়! তুমি ভগবানের নাম ও কর্ন যার্থরূপে 

জীন, আসিও তাহা জিজ্ঞাসা কবিতেছি ; স্ৃতবাং তুমি পুনরায় কৃষ্ণের বিষষে 
বল ; তাহাতে আমি তীহাকে লাভ কবিতে পাবিব” 18৭1 

সপ্তয় বলিলেন--“মহাবাজ! আমি মুনিগণ্বে নিকট নাবায়ণেব বহুতব 
নীমেবই মন্গলময় যোগার্থ শুনিযাছি ; তাহাব মধ্যে হতগুলিব ম্মবণ হইবে, 

তাহাই আপনার নিকট বলিব। বাঁস্তবিকপক্ষে নামেব বুৎপত্তিদ্ধাব তাহার 
স্ববূপ নির্ণয় কব! অসাধ্য 1৪৮॥ 

(৪৮) শ্রতং মে বাজ্দেব্ত--বা বরা নি। 
উধ্থাগ-৮৬ (১৪) 



৬৮২ মহাভারতে উদ্যোগ- 
,মৌনাদ্ানাচ্চ যোগাচ্চ বিদ্ধি ভারত ! মাধবমূ। 
সর্ববতত্বলয়াচ্চৈব মধুহা৷ মধুসুদনঃ ॥৫০| 

ভারতকৌমুদী 
তত্র গ্রথমং বাস্থদেববিষুনায়োনির্চচনমাহ-_বদনাদিতি। সর্বভূতানাং বদনাদ্াসাৎ বাস্- 

রিতি শেষঃ, “তশ্মিলোকাঃ শ্রিতাঃ সর্কে* ইতি শুতে: । অথ ব্যস্তযন্মিস্লিতি বাস্থরিতি 
নিপাতাঙ্গীকাবে গৌববমিত্যাহ-_বন্থত্বাদিতি। বহুত্বাৎ বতুত্াৎ সর্বে্তাদস্বরিতি শেষ: 
“দেবভেদেখনলে বশ্মো বন্থ বত্বে ধনে বন্থ” ইতামরঃ। দেবানাং যোনিতঃ কারণতবাচ্চ দেব 
ইতি শেষঃ। ততম্চ বন্ধ্চীদো দেবশ্চেতি বাস্থদেবা, পরুসবনত দীর্ঘতা” ইতি দীর্ঘ:ঃ। বন 
দেবস্তাপত্যমিতি বান্থদেব ইতি তু প্রারুতা ইতি ভাবং। বৃহত্বাৎব্রন্মত্থেন বৃহত্বয়া সর্ব- 

ব্যাপকতা, বিষুরচ্যতে, বেবেষ্ি ব্যাপ্সোতি সর্বমিতি ব্যুৎপত্তে: | “বিষ ব্যাধ্ো* ইতি 
বিষধাতোরোণাদিকো হুক 1৪৯ 

মাধব-মধুহ-মধুন্থদননামানি নির্ধন্জি মৌনাদিতি। হে ভারত। মুনেঃ কর্শ মৌনং 
মননং তত্বালোচনখিতি যাবত্্মাৎ ধ্যানাত্তচ্চপ্তাগ্রবাহাৎ, যোগা্চিততবৃত্তিনিরোধাচ্চ হেতো; 
মাং মাযাং ধুনোতি সঞ্চালয়তি অপসাবয়তীতি মাধবস্তং বিদ্ধি, “মামেব যে প্রপদ্ধন্তে মায়া 

মেতাং তবস্তি তে” ইতি গীতোক্তেঃ। ম! লঙ্গীন্তন্তা ধবঃ পতি: মধোর্গোত্রাপত্যমিতি ব! 

মাধব ইতি প্রারুতাঃ| সর্ধেষাং তত্বানাং অভপদার্ধানাং লয়াৎ তত্জ্ঞানেন বিলোপাদ্েতোশ্চ, 
মধু আপাতমধুরং ভোগং হস্ভীতি মধুহা, মধু বুদয়তি নাশয়তীতি চ মধুক্দনঃ। মধুং 
তদাখাং দৈতাং হস্ীতি মধুহা মধুং দৈত্যং শৃদয়তীতি মধুহদনস্চেতি প্রারৃতাঃ ॥৫০ ” 

- ভাবতভাবদীপঃ 
চাসৌ দেবে! গ্োোতমানশ্চ বা্থদেব: | বসস্তি দেবা অন্থিগ্লিতি বা, করণগ্রামন্তোততবগ্রলয়- 
্থানিমিত্যর্ঃ ৷ বৃহতবাহ্যাপকত্াৎ বেবেষ্টি ব্যাপ্োতি সর্বমিতি বিষুঃ 8৪৯ মৌনাৎ 
ধ্যানাচ্চি ঘোগাচ্চেতি মা দীবৃক্তিঃ তাং ব্চ উপাধিছূতাং মৌনাদিভিঃ ধবয়তি দৃনীকরোভীতি 
মাধবঃ, মৌনং ঘুনেঃ কণ্ম যননং শান্্রতো বুক্তিতশ্চ তব্বালোচনং ধ্যানং নিশ্চিতে তথে চেতস: 

প্রনিধানং যোগন্তন্ৈৰ চেতনো নিবোধঃ। মধুহ্দনো মধো্ৈত্ন্ত নাশক: ভরষঃ সর্ববাণি 
চতুর্বিশতিসংখ্যানি তথানি তত্ময়তাৎ, তত্প্রধানত্াৎ, অধুহা মধুনি পৃথিবা।দীনি হন্তি সংহরতি 
গচ্ছস্তি বা এনমিতি যধুহা “ইং পৃিবা সর্ধেষাং ভৃতানাং সত পৃথিনো সর্বানি ভূতানি 

মধু" ইতি শ্রত্যা পৃথিব্যাদিতত্দাতন্ত মধুশবেনৈব নির্দেশাৎ 1৫০) কৃষি: কর্ষত্যাতুনি 

সা রং 

অগতেব সমস্ত পদার্থ াহাতে বাস করে বলিয়া কিংবা তিনি জগতের মধ্যে 

শ্রেষ্ঠ বলিয। "বন এবং দেবগণেবও কাবণ বলিয়া "দেব; অতএব তাহাব 

একটা নাম-ধাণ্তদেধ । আব তিনি সর্ববধ্যাাপক বলিয়। তাহার নান-_বিধুট 8৪৯৫ 

ভরতনন্দন | পনন, ধ্যান ও যোগেব গুণে তিনি মায়াকে ঘুর কিরেন 

বলিঘ। তীহাকে নাবব' ব্লিয়। জানিবেন ॥ সাব তথজ্খান আদ্মিলে পগতের 

সন্ত পদার্থই ঠাহাতে লয পাব বলিব হিনি “নধুহা। ও নিবুসুদন' ৪৫০1 



পর্ব্বণি হট্িতমোহধ্যারঃ। ৬৮৩ 

কৃষিভূ্বাচকঃ শব্ষো! গশ্চ নির্বতিবাঁচকঃ। 

' কৃষণম্তস্ভাবযোগাচ্চ কষে ভবতি সাত্ৃতঃ ॥৫১॥ 

পুগুরীকং পরং ধাম নিত্যমক্ষষমব্যযমূ । 
তস্ভাঁবাৎ পুণগুবীকাক্ষে। দক্টযত্রাসাজ্জনাদ্দনিঃ 0৫২॥ 
যতঃ সত্ত্ান্ন চ্যবতে যচ্চ সত্ত্বার হীয়তে | 

সম্ভৃতঃ সাত্্তস্তম্মাদার্ধভাদ্রুষভেক্ষণঃ 1৫৩ 
হু ও জগ তাস নর রা ভর এ আপস জিদ 

ভারতকৌমুদী 
রুফনামনিকুক্তিমাহ-_কৃষিরিতি। কুষিঃ শব: কুষধাতুঃ। ভবনং ভূঃ সত্তা তন্তা বাচক 

কর্ষতি তত্বঙ্ঞানেনাত্মনি জগণ্প্রপঞ্চ লয়ং নয়তীতি বুৎপত্তে: তত্জ্ঞানে পতি সন্বাত্রে 
দর্ধেষাং লয়াৎ “দত্বাসাতং নির্বিকাবং নিবীহম্” ইতি ভাগবতোজেঃ | ৭: কুষ্শবৈকদেশে 
র্ঘন্পকাবশ্চ, নির্বুতিমানন্বং বজীতি দঃ । এব দাততো যদুবংশীয়ঃ কৃষঃ, তযোর্তাবয়ে। 
সত্থানদ্দত্বয়োরধোগাৎ আত্মনি সন্বদ্ধাৎ, কৃষেগে ভবতি, “সতাং জানমানন্দং ব্রহ্ম” ইতি শ্ুতেঃ। 

প্রাকতাস্ত কৃফবর্ণতবাৎ রুষ্ণ ইত্যাচক্ষতে ॥৫১ 
পুণ্তরীকজনার্দননায়োবুৎপত্রিমাহ--পুপ্তবাকমিতি।  পুগুবীকম্, অক্ষয়ং হাসহীনম, 

অব্যয়মবিনশ্বরঞ্চ, অতএব নিত্যম্, পবমূত্তমধ্চ, ধামোচ্যত ইতি শেষ:। ভন্তাবাৎ পুশুরীকতব- 
যোগাৎ, পুগুরীকমিত্যক্ষো ব্যবহারো যন্সিন্ সঃ| “অঙ্ষঃ কর্ষে তৃষে চক্রে শকটবাবহারযোঃ। 

আত্মজ্জে পাশকে চাক্ষং তৃথসৌবর্চগেজিয়ে ॥* ইতি বিশ্বঃ । পুগরীকমিব অক্ষি নয়নং যন্ত 
নম পওবীকাক্ষ ইতি তু প্রারুতাঃ। দণ্তোনিষুরভাবেন পবদ্রব্যাপহারকণ্ত ত্রাসাভ্রাসজননা- 
দ্বেতোঃ তিতির জনার্দানঃ |৫২। 

ভাবতভাবদীপঃ 

সর্ব নি কৃষিঃ অর্বগ্রপকবাধাবধিভূতং সতামাজং ভূবাঁচক: ভতবতীতি ভূঃ সত্তা 
তথ্বাচকঃ কুধিবিতি শব: ণশ্ নির্বৃতিঃ হুখং বিস্ুতাবাষাধতর্ঘয়োর্যোগাৎ কষ সন্সাজা- 
নন্দরপো৷ ভবতীত্যর্থ 7৫১ পুগুবীকং শ্বেতপন্ধং তৎমদৃশং পুগুরীকমিব পুগুবীকং হদয- 
কমগং ধাম বাসস্থান, তত্র সম্নপি অক্ষ1! ন ক্ষীয়তে হন্ততে বেতি পুগুবীকান্ষঃ। তথা চ 
শ্রতিঃ_দ্নাহ্ত অরয়ৈভঙ্দীধ্যতি ন বধেনান্ত হন্তত" ইতি হ্ৃৎপদ্মদৌধৈর্জবানাশাদিভিঃ 
পরমাতনোহম্পৃ্তবমাহ। দহ্থাত্রাসাৎ জনং দস্জনম্ অর্দঘতি পীভযতীতি সনার্দন ইত্যর্থ: 
৫২ সত্বমবাধিতত্মন্তাত্ভীতি সত্তঃ। তপপর্বমরত্ামিতি শ্বতো মতবর্থীয়স্তপ প্রত্যয়ে 

কৃষধাতুব অর্থ সন্ত এবং ণ শব্দের অর্থ আনন্দ; এই উভয়ই তীহাতে 

আছে বলিষা যছ্বংশীয় কৃষ্ণ “ৃষ্ণ'-নীমে অভিহিত হইয়া থাকেন 8৫১ 
হ্বাস ও নাঁশবিহীন, অর্থাৎ নিত্য এবং উত্তম আশ্রযই 'পুগ্ুরীক'। তিনি 

সেই পুণুরীকরূপে ব্যবহৃত হন বলিয়াই তাহার নাম--পুগুরীকাক্গ । আর 
তিনি হুর্জনেব পীডন করেন বলিয়াই তাহাব নাম--'জনার্দিন ॥৫২| 

(₹১)-"বিষ্তুন্তভ্তাবযোগাচ্চ--ব! ব রা নি। (৫৩)-""দাত্বতঃ দাত্ততত্তন্বাৎ--নি | 



৬৮৪ মহাভারতে উদ্যোগ 

- নজায়তে জনিব্রায়মজন্তন্মাদনীকর্ভিৎ | 

দেবানাং স্বপ্রকা শত্বাদ্দমাদদামোদরো বিভূঃ ॥৫৪| 

হ্যাৎ স্খাৎ হখৈরথয্যাদ্ববীকেশত্মক,তে। 
বাহুভ্যাং বোদসী বিভ্রন্মহাঁবাহুরিতি স্মৃতঃ ॥৫৫| 

ভাবতকৌমুদী 
সাত্বতবুষভেক্ষণনায্নোনির্বচনমাহ-_ঘত ইভি। যতে! হেতোঃ, বত্ান্লিত্যত্বাৎ ন চ্যবতে 

ভরশ্তাতি, যচ্চ বন্মাচ্চ বা, সবাৎ নত্বগুণাৎ্, ন হীয়তে ন ভ্রশ্থতি; তল্মাছ্েতোঃ, সত্মস্থান্তীতি 

নবৃত: পর্বভাদিবদস্ত্যর্থে তপ্রত্যযঃ, সতত এব সাতৃতঃ, প্রাঙ্জাদিত্বাৎ শ্বার্ধে অণ.। খধীণা- 

মযমিত্যার্ষো! বেদস্তেন ভাতি প্রকাশত ইতি আর্ভং তত্বজানং তশ্বাৎ। বুষো ধর্ন্তম্ত ভা 
প্রকাশে! যন্থাতৎ বৃষতম্ ঈক্ষণং পর্্যালোচনং যস্ত পঃ তত্জ্ঞানেন ধর্মপর্যযালোচিক ইত্যঘ। 
মাত্বতো যাঁদবঃ, বুধতেক্ষণে! বুতুন্গ্যবিশালনয়ন ইতি তু প্রাকুতাঃ ॥৫৩। 

অঙ্জানীকজিদ্দামোদরসংঙঞাবুৎপত্তিযাহ-নেতি। যম্মাদয়ং বিভূর্বযাপকঃ কুষ, জনিত 
জনযরিত্রা করণেন ন জায়তে, তম্মাজঃ। দেবানামিন্রাদীনাং মধ্যে স্প্রকাশত্বাৎ প্রাধান্তে- 
নাজুন। প্রকাশমানত্বাৎ, অনীকং দেবসেনাং অযতি দ্বতেজসেতি অনীকজিৎ। দমাৎ নারায়ণ- 

খধিলময়ে অত্তঃকরণদমনাৎ্, দমগ্েদমিতি দামং দমবুক্তম্ উদরমভ্যন্তরম্ অন্তঃকরণংযন্ত ন 
দ্ামোদরঃ 1৫৪৪ 

স্ববধীকেশমহাবাহুনায়োর্ষোগার্থমাহ -হ্র্যাদিতি। হ্র্যাৎ নিরাকারখে আনন্দময়ত্থাৎ হুথাৎ 

সাকারতে ইন্জরিয়ানন্দাৎ, সুখানাং ভজ্তঙ্গনানন্দানাম্ এর্যাৎ দানদামধ্যাচ্চ, হবীকেশত্বং 
তন্লামকহম্ অশ্লতে। তথা চ হতো স্বপূপাননেন্িয়ানন্দো৷ কং ভক্তত্থখং তস্তেশস্চেতি ঝুৎ" 
পন্তি:। হ্বধীকা যায়া তন! ইশ ইতি তুশ্রীধরস্বামী ৷ বাহুগ্যাম, রোদদী প্র্গমর্ত্যো বিভ্রৎ 
বিবাড় ভাবে ধারয়ন্, মহাবাহুরিতি শ্মৃতঃ, মহান্তো বাহ্ যন্তেতি বতপত্তে: 8৫৫। 

ভারতভাবদীপঃ 

বাছুনকাৎ সবশবাদপি বোধাঃ। শ্রত্র নধেন অত্যাঙ্যঃ সবক যন্ত অত্যাঙজাং স সরতঃ 
সতত এব সাবতঃ, রাক্ষপবায়মাদিবৎ স্বার্থে তদ্ধিতঃ। আর্ষং বেন্েন ভাতীত্যার্ত 
ইপনিষাঃ পুরুষঃ উপনিষৰেগ্ হ্বাদযোগাৎ বুষভেক্ষনঃ| তথ! চায়ং ঘোগঃ বুষং ধর্ম, ভাষয়তীতি 

বুষভে| বেদভ্তদেব ঈদ্দণং 5%রিব জ।পবং যস্ত ন বৃষভেক্ষ7 ইতি 1৫৩। ন দায় ইতান+, 

অনাকজিৎ সেনাজিং কঃ দেবানান্ ইঙ্দিয়াণাং মবো প্বপ্রহাণহাৎ খ গঠাবিততন্থাহুধূর্বাৎ 

'. যে হেতু তিনি নিত্যত্ব হইতে বিচ্যুত হন না, কিংবা যে হেহু সবগুণ হইতে 
ভ্রষ্ট হন না, সেই হেতুই তিযি 'নত্বত' ও দাব৮। আর তিনি যথার্থ জানের 
বলে ধর্ম প্রকাশ করেন বলিয়া তাহাৰ নাম--বুব্ভেক্ষণ? (৫৩। 

এই অর্ববব্যাপক নারায়ন পিতাগ্ান! জন্ম গ্রহণ কবেন না বলিয়! “লঙ্গ' এবং 

আপন তেজে দেব্গণের মধ্যে প্রথানভাবে প্রকাশ পান বলিয়া "অনীকগিত, 

নার অভ্করদ দনন বরেন বলিয়া 'দানোগর' ৪৫৪4 



পর্ববৃণি পু ঘটব্ষ্টিতমোহধ্যায়ঃ | ৬৮৫ 

অধে! ন ক্ষীয়তে জাতু যল্মাতল্মাদধোক্ষজঃ | 

নরাণাময়নাচ্চাপি ততো নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥৫৩। 

পুরণাৎ দদনাচ্চাপি ভতোহমৌ পুরুযোভমঃ 
অসতশ্চ সতশ্চৈৰ সর্বস্ প্রতবাপ্যয়াৎ ॥৫৭॥ 

ভারতকৌমুদী 
অধোক্ষজনারায়ণনামনী নির্বক্রি--অধ ইতি। যন্াপ্তগবতা, অধো। নরকঃ) ন ক্ষীয়তে 

পাপাভাবায় গম্যতে, তন্থাদদৌ৷ ভগবাঁন্ অধোক্ষঃ। তথ] চ অধ উপপদে দক্ষি নিবাসগত্যোঃ” 
ইতি ক্ষিধাতোঃ পৃষোদরাদিতান্গিপাতঃ | অধঃ অক্ষজমিজ্িয়জং জ্ঞান, যন্ত সঃ অধোক্ষজ 

ইত্/রটীকায়াং রঘুনাথঃ । নৃণন্তি আত্ানং সংসারং পয়স্তীতি নব! মানবান্তেযাম্, ততঃ সংসাবাৎ 
অফ্ননাম্মক্তিকালে গমনাৎ, নাবায়ণঃ ন্থৃতঃ। তথ| চ নরাণাং সমূহে। নাব?, অয়তে অন্থিগ্নিতি 

অয়নঃ নারন্তায়নো নীরায়ণ ইতি ব্যুৎপন্তিঃ। “আপে! নাধ! ইতি প্রো আপে! বৈ 
নরহনবঃ ৷ অয়নং তন্ত তাঃ পূর্ব তেন নাঁরায়ণঃ ন্বৃতঃ ॥* ইতি তু শ্বৃতিঃ 1৫৬ . 

অথ পুরুষোত্তম-সর্ব-সত্য বিষু-জিফুনায়াং বুখ্পত্যর্তানাহ বিশেষকেণ। পূরণাদিতি। 

ততঃ শ্রতিপ্রসিদ্ধাঙ, পূরণাৎ, জীবভাবেন প্রাণিনাং দেহব্যাপনাৎ, সানাৎ ব্রগ্থভাবেন 
জগদ্যাপনাচ্চাপি, অসৌ! ভগবান্ পুরুযোত্বমঃ। তথা চ পৃরযতীতি পুরুঃ, সীদ্ভীতি সঃ, 
উভাবপি পৃষোদরাদিত্বাহরিপাতৌ, উত্তমঃ শ্রেষঠশ্চেতি বুৎপত্তিঃ। পুরুষেযু উত্তম ইতি তু 

প্রাকতাঃ। সর্ধন্ত ঘটপটাদেঃ অসতঃ কার্যত সতো৷ নৃত্তিকান্থআাদেঃ কারণন্ত চ, প্রভাবা- 
ভারতভাবদীপঃ 

অপ.। উৎ উৎকর্ষেণ খচ্ছতি প্রকাশত ইতি উদরঃ, দমোইন্তাস্ভীতি দামঃ, দামশ্চাসাবুদ্ব- 
শ্চেতি দামোদরঃ ৷ দীমাদিতি পাদে দম এব দামন্তম্মাৎ ॥৫৪॥ হ্র্যার্দিতি। হস্তত্যনেনেতি 

ঘধীকং বৃত্তিন্থং স্থখং দ্বরূপানন্দঃ, ঈশ ঈশনবান্ অতে| হ্বধীকেশ 8৫৫1 অধে! ন ক্ষীয়তে 

জাত ইতি বিগ্রহবাক্যে উত্তরপদ্াবয়বলোপেন অধোক্ষজঃ সততোর্ধরপ: সংসারধর্ণেণাস্পৃ্ট 
ইত্যর্থঃ ॥৫৬। প্রয়তীতি পুর; সীদন্তযন্মিন্িতি স তন্মাৎ পুরুষঃ, স চাসাবৃত্তমশ্চ পুরুযোত্তমঃ 
অসতঃ কারণন্ত সতঃ কার্য্যন্ত প্রভবাপ্যযাৎ উৎপত্তিপ্রলয়স্থানতবাৎ ॥€৭॥ সত্যে ধর্থে 1৫৮1 

তিনি নিরাকার অবস্থায় আননাময়, সাকার অবস্থার ইন্দ্িয়্খশালী এবং 
ভক্তজনের স্ুখদাতা বলিয়। “হাধীকেশ'-নাম ধারণ করিয়াছেন । আর বাছ- 
যুগলদারা স্বর্গ ও মত্য ধারণ করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া তাহার নাম-- 
'মহাবাছ' ॥৫৫॥ 

যে হেতু তিনি কখনও নরকে গমন করেন না, সেই হেতু তিনি 'অধোক্ষ্জ” 
এবং তিনি মাঁনবগণের মুক্তিস্থান বলিয়! নারায়ণ” 1৫৬) 

তিনি জীবরূপে প্রাণিগ্রণে দেহ এবং ক্রন্মরূণে অ্বগৎ ব্যাপ্ত করিয়া বহিয়া- 
ছেন, অথচ সর্বশ্রেষ্ঠ ঃ এই অন্ত তিনি 'পুরুষোত্তম'। তিনি সমস্ত কার্যের ও 
জ্মস্ত কারণের উৎপত্তি ও বিনাশের হেতু বলিয়া, বিংব। তিনি সর্ধবদাহি সমগ্র 



৬৮৬ মহাভারতে উদ্যোগ- 

সর্বস্ত চ সদা জ্ঞানাৎ সর্্বমেতং প্রচন্ষতে। 

সত্যে প্রতিষিতঃ কৃষ্ণ সত্যমন্রপ্রতিতিতম্ ॥৫৮| . 
সত্যাৎ সত্যন্ত গোবিন্দস্তম্মাৎ সত্যোহপি নামতঃ। 

বিষুবিক্রমণান্দেবো৷ জয়নাজ্জিফুরুচ্যতে ॥৫৯॥ (বিশেধকম্) 
শাশ্বতত্বাদনস্তশ্চ গোবিন্দো বেদনাদ্গবাম্। 

অতত্বং কুরুতে তত্বং তেন মোহয়তে প্রজাঃ ॥৬০॥ 
পাপা | উজ চে ৮ কা সাদ আন আজ শা ও আপ শপ 

ভারতকৌমুদী 
প্যয়াৎ উৎপত্িয়হেতু্াৎ, অথব| সদৈব সর্কন্ত জগতো জানাৎ, এতং ভগবস্তমূ। সর্বম্ 
্রচক্ষতে মুনয়ঃ ৷ কৃষ্ণ, সত্যে প্সত্যং জ্ঞানমানন্দং বর্ষ” ইতি শ্রতেঃ সত্যরণে, প্রতিষিত 

তাদাত্মোনাবস্থিত: ১ সত্যধ্াত্র কৃষে ভাদাত্মোন প্রতিঠিতম। কিধ। গোবিদঃ কষ, খণ্ডাৎ 

সত্যাৎ, অথ. সত্যম্, তক্মা্নামতোহপ্যনৌ সত্যঃ। প্রকারাস্তবেণ বিষুনাম নির্বাক 
বিঝিখিতি। দেবো বিক্রমণাদথরেষু বিক্রমগ্রকাশাৎ বিষুঃ। তথ! চ বিশেষেশ শ্বৌোতি 
অস্থরেযু গচ্ছভাতি বিষুঃ, বিপূর্বাৎ «বু গু্রবণে” ইতি শ্রধাতো: কিবস্তো নিপাতঃ, গৃষো" 

দরাদিত্বাৎ। জযনাৎ অন্থরজয়াৎ, জিফুরচ্যতে। “জিস্বোঃ মক” ইতি জিধাতোঃ লক 
প্রত্যয়ে রপম, 1৫৭--৫৭1 

অনন্তগোবিদ্দনায়োনির্চনমাহ-_পাশ্বতত্বাদিতি। শাশবতত্বাৎ নিত্যত্বাঙ্ছেতোঃ ভগবান্, 
অনস্তঃ, ন বিগ্ভতে অস্থো নাশো ঘন্তেতি ব্ুখপঞ্জেঃ। কিঞ্চ গবাং লিঞগদেহানাম্, বোনাৎ 
জীবরপেণ লাভাৎ্, গোবিন্দ, গ! লিঙ্কদেহান্ বিন্বতীতি ব্যুৎ্পতেঃ। গোপালরপেণ গা 

ধেনৃবিন্দতীতি ব্যুৎ্পন্তেগোবিন্দ ইতি তু প্রারুতাঃ। তঙ্যাপারমাহ--অতবমিতি। অতত্বম, 
অযথাণথং বন্ত রজ্জাদৌ! সর্পত্বাদিকম্, তরং যথাথ৫মারয়! কুরুতে। তেন চ প্রন? লোকান্ 
মোহ্য়তে। অতএব পরমাতিরূুপ এব যশ্দিন্ বুগ্মাকং যাদব।দিবুদ্ধিং জনযতীতি তাবং 1৬০ 

ভাবতভাবদীপঃ 
সত্যাৎ ধর্খাৎ তৎ্ফলাৎ ব্রহ্মলোকাবধেরপি সত্যম্ অবাধিতন্ অতঃ সত্যোহছপি নামতঃ। 

বিশেষেণ স্তৌতি বিশ্রবতে গচ্ছতীতি বিবুঃরিতার্ঘঃ। এবং দ্রগ্ভতীতি জিষু ॥৫৯/ শাশ্বতত্থাৎ 
পশ্বস্তবহাৎ গবান্ ইন্তিয়াণাং বেদনাৎ লাভাৎ প্রকাশান্ধা গোবিন্দ অতবং মিথ্যাভুতং দগৎ 
তথং সত্যমিব শ্বীপরসততাক্ুতিপ্রদানেন করোতি তেন হেতুনা, লোকান্সোহয়তি 1৬৭ বর্ণে 

জগৎ জানিতেছেন বলিয়! মুনিরা তাহাকে 'দর্ধব' বঙ্গিয়া থাকেন। কৃ্ণ সতো 
প্রতিষ্ঠিত আছেন, সত্যও তাহাতে আছে এবং তিনি খণ্ড সত্য অপেক্ষা পূর্ণ 
সত্য, এইজন্য “নত্য'*ও তাহার নাদ। 'আর তিনি বিক্রম প্রকাশ করেন 
বলিয়া 'বিষু ৪৫৭৫৯ 

আর তিনি নিত্য বলিয়া “অনন্ত এবং জাবরপে লিঙ্গশরীরে প্রবেশ ধরেন 
ধলিয়! "গোবিন্দ'। তিনি অবথার্থকে যথার্থ করেন এবং তাহাতেই সকল 

লোককে মোহিত করিতেছেন ৫৬০৫ 



পর্ববণি যটঝ্র্টিতমোহধ্যায়ঃ। * ৬৮৭ 

, এবংবিধো ধর্মনিত্যো ভগবান্ মধুসুদনঃ | 
আগন্তা হি মহাবাহরানৃশ-স্তা ঘর্মচ্যুতঃ ॥৬১। 

রাষ্ট্র উবাচ। 
চক্ুত্বতাং বৈ স্পৃহয়ামি সঞ্জষ ! নুক্ষ্যন্তি যে বাস্দেবং সমীপে । 
বিদ্রাজমানং বপুষা পরেণ প্রকশশয়ন্তং প্রদিশো দিশস্চ ॥৬২॥ 
ঈরয়ন্তং ভারতীং ভারতানামভ্যর্চনীয়াং শহবনীং স্প্রয়ানামূ্। 

বুভূষস্তিগ্রহনীয়ামনিন্ন্যাং পরাসূনামগ্রহণীয়রূপাম্ ॥৬৩| 
সমূহ্স্তং সাতৃতমেকবীরং প্রণেতারমুষভং যাদবানামূ। 

_ নিহস্তারং ক্ষোভণং শাত্রবাণাং মুগত্তঞ্চ দিষতাং বৈ যশাংসি ॥৬৪॥ 
(বিশেষকম্) 

আপ পপ জা কস ক শি ৩ পম লস পস্প সম 

ভারতকৌমুদী 

এবমিতি। ধর্মো নিত্যো যম্থিন্ সঃ। আগন্তা অত্রাগমিক্যতি। আনৃশংস্তার্, সদ্ধি- 
ঘটনেন উভয়োবেব পক্ষয়োর্দযাপ্রকাশার্থম্। এতেন ভাবি ভগবদ্যানপর্ব হচিতম্ /৬১। 

“মহিমশ্রবণেন ভগবতো! দর্শনিষ্পৃহাং গ্োোতয়তি চস্কম্মতামিতি। চক্ষম্মতাং জনানাং 
ভাগ্যায়েতি শেষঃ| যে চক্ষুম্ন্তঃ | পরেণ উত্তমেন। প্রদিশো বিদিশঃ। ভারতানাং কুরু- 

পাওবানাম্ হ্ত্য়ানাধচ, শঙ্লরীং মন্গলকারিণীম অতএব তৈরভ্য্চনীয়ামাদরণীযাম্, বৃভ্ষত্তিঃ 
উন্নতি, প্রাপ্ত,মিচ্ছত্িগরহুণীয়াম্ পরান্থনাং মৃতানাং মুমূহুণামিত্যর্ঘ; অগ্রহণীযরপাম অনিন্দ্যাধ, 
ভারতীং বাচম্ ঈবযত্তং ক্রবন্তম। সমুগ্নতমূদয়মানস্, সাত্বতং সতগুপবন্ঘম একবীবমদ্ধিতীয়- 

ভারতভাবদীপ: 

নিত্যং সর্নিধানাৎ, ধর্ধখনিতাঃ আগকা। আগমিয্রতি, আনুশহস্থার্থং কুরপাং কয়ো! মা ভূদিতি 
কুপাং কর্তমূ ৪৬১৪ চস্ন্মতামিতি। চক্ছম্মতাং ভাগ্যায স্পৃহ্য়ামি ধন্তাশস্থম্ম্ ইত্যর্থঃ। 

এইরূপ ধর্ণশীল, মাহাত্্যশীলী, মধুস্দন ও মহাবাছ কৃষ্ণ আপনাদেব উভয- 
পক্ষেই দয়! প্রকাশ কবিবাব অন্ত এখানে আসিবেন” ॥৬১॥ 

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন--“সপ্তয় ! ধাঁহাবা কুষ্ণকে নিকটে দর্শন কবিবেন, "নামি 
সেই চ্ষুম্থান্দিগেব সৌভাগ্যেব কামনা করি। কারণ, কৃষ্ণ পবমন্থন্ধব দেহ- 
দ্বাঝ৷ বিরাজিত হইবেন এবং আঁপন তেজে দিক্ ও বিদিক আলোকিত কবি- 
বেন। তার পর তিনি মনোহর কথা বলিবেন, উহা ভরতবংশীধগণের ও 
স্প্রয়গণের মঙ্গলজনক ও আদবণীয় হইবে এবং উন্নতিকামীবা তাহ! গ্রহণ 
কবিবে, আব মুমুরুবা অগ্রাহ্য করিবে। জগতের অদ্বিতীয় বীব, যাদবগণের 

(*১) ইতঃ পরম্ *""সপ্ততিতমোহধ্যায়ং বা ব্ বা, “উনসগ্ততিজমোহধ্যাত নি | 

(৬৩)-"ব্য্তিগ্হণীয়ামনিন্দ্যাম্_-নি | 



৬৮৮ ্ মহাভারতে উদ্যোগ- 

দুটারো হি কুরবস্তং সযেতা মহাত্বানং শক্রহণং বরেণ্যম্। 
ক্রবস্তং বাচমনৃশংসরূপাঃ বৃষ্্রেষ্ঠং মোহয়ন্তং মদীয়ান্॥৬৫| 

১. খধিং সনাতনন্তষং বিপশ্চিতং বাচঃ সমুদ্রং কলদং যতীনাম্। 
অরিষ্টনেমিং গরুড়ং ম্থপর্ণং হরিং গ্রজানাং ভূবনস্ত ধাম ॥৬৬| 
সহত্রশীর্ষং পুরুষং পুরাণমনাদিমধ্যান্তমনম্তকীত্তিমূ। 

“. গুত্রস্ত ধাতারমজঞ্ নিত্যং পরং পরেষাং শরণং প্রপ্ধে ॥৬৭॥ 

000)  (ুগ্কম 
পর ভার 5 

বীরম্। যাঁদবানাং গ্রণেতারং নায়কম্ঠখযভং শ্রেষ্ট । শাত্রবাণাং ক্ষোভণমুত্রাসবং নিহস্তারধ 
ছ্বিষ্তাং ষশাংসি মুস্তমপনয়ন্তক ।৬২--৬৪। 

ষ্টার ইতি। শক্রহণং শক্রনীশকমূ, বরেণ্য, ভূব্নশ্রেষ্ঠম। অনৃশংসরূপাং কোমলাম্। 

মদীয়ান্ মৎপক্ষগতান্ জনান্ ॥৬৫1 
ভক্তযাকুলতয়! ভগবন্তং শবণং গচ্ছতি যুগ্রকেন। খধিমিতি| খবিং নারায়ণরূপে 

বদরিকার্জমে মন্রষ্টাবষ্, তব্রৈব চ সনাতনতমং বিপশ্চিতং জানিনম্, বাচঃ সমুদ্রং মহাবাগিনয। 
যতীনাং জিতেন্দ্রিয়াণাম্, কলসং স্বকমণ্ডলুমিব সুখলভ্যম্, অরিষ্টা! নিবিষ্লা নেমিশ্চরণং যন্ত তম্। 
গরুডং তদবারোহিণমূ, অতএব স্থপর্ণ, শোভনবাহুনম্, প্রছগানাং জনানাং ভুবনন্ত চ ধাম আশ্রয়মূ। 
ুক্রন্ত বীজন্তাপি ধাতারং জনক্নিতাবমূ। পরেষাং শ্রেঠানাং ব্রদ্মাদীনামপি, পরং শ্রেষ্টম, হরিং 
শরণম, প্রপঞ্ধে প্রাপ্পোমি ১৬১--৬৭॥ 

ৃ ভারতভাবদীপঃ 
চক্ষুত্মতাং জনব্তাং বা পরেণ চিন্নাত্রেণ বপুষা প্বরূপেণ 7৬২॥ ভারতানাং পাওবানামূ 

তারতীং বাচম্ ঈরযস্তম্ অন্মৎসভায়াং বথ্যন্তমূ, শঙ্কবীং কলযণকবীং বৃভযন্তিঃ এখধ্যমিচ্ছস্তি, 

পরান্থনাং মৃতানাম্ ॥৬৭। উত্যন্তং প্রঞকটীভবগ্তং দেহরূপেণেতযরথাৎ, শাশ্বতং নিভাম্ 1৬০ 
বরেণ্য, বণীয়ম্ 7৬৫। ঝষিং মৃথ্যং নান্গায়ণমূ। বিপশ্চিতম্ আত্ম্মূ। ঘতীনাং সন্যা- 

দিনাং কলশমিব কলশং করগ্রাহমূ। দমৃদ্ যোগসুদ্রয়োপেতম্। অরি্ঃ অহিংসিত 

নেতা ও শ্রেষ্ঠ, পক্রগণের ভয়জনক ও নিহন্তা এবং বিপক্ষের যখোনাশক কৃষ্ণ 

উদিত হইবেন ॥৬২--৬৪॥ 

মহাত্মা, খক্রহস্তা, জগতেব বৰীয় 'ও বুঝিবংশশ্রেষ্ঠ কুক এখানে আমির! 
কোমল বাক্য বলিবেন এবং আমাদেব পক্ষবন্তথী লোকদিগকে মুগ্ধ করিবেন? 
নেই শবস্থায় কৌরবের! মিলিত হইঘ! তাহাকে দর্শন করিবেন 1৬৫ 

খবি, অ্িপ্রাচীন জ্ঞানা, মহাবাগ্ী, জিতেব্্রিষগণের অনায়ানলভা, শুভ 
- চরন, গক্ডারোহা। শোভনবাহন, লোক ও জগঠের শাশ্রয, সহত্রণাষ ও প্রাচীন 

পুরুষ, মাদি, মধ্য ও ন্তশুন্থ, অনপ্ুকার্থি। বাজেরও জনক, অক্মরহিহ এবং 
টন্তমদিগের উত্তম হরির শরণাপন্ন হইলাম ৬৬ ৬৭৫ 



পর্বণি সপ্ুমন্তিতমোহধ্যাবঃ । ৬৮৯ 

ত্রলোক্যনিষ্মাণকরং অনিব্রং দেবা্রাশাযখ নাগরক্ষসামূ। 
নরাধিপানাং বিদ্ষাং প্রধানমিন্ত্রানুঙজং তং শরণং প্রপন্তে 1৬৮॥ 

ইতি শ্্রীমহাভারতে পতদাহজ্যাং সংহিতাযাং বৈধাপিক্যামুরুযোগপর্ব্বণি 
যানসন্ধো। ধুওরাষ্ট্রবাকো বটগ্রন্তিতমোহধ্যাধঃ 0০] % 

স্প৫2-7 

(৫ ভগবাযানপর্ব। ) 

সগ্তযিতমোহ্ধ্যায়ঃ| 
ইত 

জন্মেজয় উবাচ | 

প্রয়াতে সঞ্জয়ে সাধে কৌরবান্ প্রতি বৈ তদা। 

কিং চত্রুঃ পাণ্বাস্তত্র মম পুর্বপিতামহাঃ ॥১। 

ভারতকৌমুদী 
পুনস্তধৈৰ শরণং গচ্ছতি--জৈলৌকোতি। এনিতরং অনয়িতারম্। তং প্রসিদ্ধম্ ইন্্রাহজং 

বামনাবতারে ইন্দ্াবরম্ 1৬৮ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধা-মহাকবি-পস্মভূষণ-ভীহরিদালসিদ্ধাুবাগীশভট্্রাচার্ধা- 
বিল্চিতায়াং মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌমুদীসমাধ্যায়ামূদুযোগপর্করণি 

যানসদদৌ যট্যটিতমোহিধ্যায়ং ৪০ 

প্রয়াত ইতি। পূর্বন্ত পূর্বরপুররষন্ত পিতুঃ পরীক্ষিত: পিভামহা! ইতি পূর্বপিতামহাং ॥১৫ 
ভাবতভাবদীপঃ 

নেমি: পাদ যন্ত সঃ অরিষ্ীনেমিরিতি প্রাঃ, অরিদীনেষিনামতঃ অহিংসিতমধ্যাদঃ, নেমিরিব 
নেমিররধ্যাদা। গরুডং জাতিতঃ স্থপর্ণৎ শোভনপক্ষম হরিং হর্ভারম্ /৬৬| আদিঃ কারণম্।+ 
শু্রন্ত) কর্ণজন্তন্ত বীজভূতন্ত পুণ্যাদেঃ ধাতারং প্রতিভুরূপম্। পরেষাং বিরাডাদীনাং পরং 
শ্রেষ্টম্ ॥৬৭॥ নির্াণং রচনা, জনিত্রং অনয়িতারম্ ৪৬৮ . 

ইতি শ্রীমহাভারতে উদ্যোগপর্বণি নৈনকষ্টীয়ে ভারতভাবদীপে বট্যটিতমোহধ্যায়ঃ ।৬৬। 

যিনি ত্রিভ্বন স্থৃষ্টি কবিষাহেন, যিনি দেবতা, অস্ুব.নাগ ও রাক্ষসদিগেরও 
জনক এব, যিনি জ্ঞানী রাজগণের, মধ্যে প্রধান, সেই বামনদেবের শরণাপন্ন 
হইলাম” ৪৬৮৪ রি 

শশার 

জনমেজয বলিলেন--৭সাধুপ্রকৃতি সগ্তয় তখন কৌরবগণের 'নিকটে চলিয়া 
গেলে, আমাব প্রপিতামহ পাগুবের! কি করিয়াছিলেন ? ॥১॥ 

ক্* /***একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ--বা ব বাঃ “*"*সপ্ততিতমোহ্ধ্যায়স্্নি । 

উদ্যো গ-৮৭ (১৪) 

৮ আপা লে আচ 



৬৯০ মহাভারতে উদ্যোগ 

এতৎ সর্বং ছিজশ্রেষ্ঠ ! বিস্তরং মম সভম!| " 
& বথয়ন্ব প্রযত্ন শ্রোতুমিচ্ছামি.পণ্ডিত !॥২॥ ণ' 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
সগ্জয়ে গ্রতিযাতে তু ধর্মরাজো যুধিঠিরঃ| 
অর্ভুনং ভীমসেনঞচ মাদ্্রীপুত্রো। চ ভারত !। 
বিরাটং দ্রম্পদঞ্চেব কৈকয়ানাং মহারথান্॥৩॥ 
অব্রবীনুপসঙ্গম্য শশ্চক্রগদাধরমূ। ৃ 
অভিযাচামহে গন্বা প্রয়াতুং কুরুসংসদম্ 1৪) (যুগ্নকম্) 

যথ! ভীক্মেণ ভ্রোগেন বাহলীকেন চ ধীমত] | 
অন্যৈশ্চ কুরুভিঃ সার্দং ন যুধ্যেমহি সংযুগে ॥৫1 
এষ নঃ প্রথমঃ কল্প এতনিশ্রেয় উত্তমমূ। 

এবহুক্তাঃ হুমনসন্তেহভিজগ্মরনার্দনম্ ॥৬| 

ভারতকৌমুদা 
এতদিতি। বিস্তরং কৃত্বেতি শেষঃ। হেনত্রম। সাধুপ্রধান ! 8২) 
সপ্তয় ইতি। তৃতীয়ঃ ক্লোকঃ যট্শাদঃ | যুধিষ্ির: অঙ্জনাদীম্ূপনঙ্গমা অব্রবীৎ। কিম- 

ব্রবীদিত্যাহ--শখ্খেতি। বরং গত্বা! কুরুনংদদং গ্রযাতুং এখ্চক্রগদাধবং কুষ্চম্ অভিযাচামহে ইতি 
সথ্হঃ ৪৩-৮৪৫ 

যথেতি। সংযুগে সমবাঙ্নে, যথ। ন যুধ্যেমহি, তথ! কুরুধেতি শেষঃ ॥৫। 

এব ইতি । নিশ্রেষে। মঙ্গলম্। হ্মনসঃ প্রদন্নচিতাঃ 1৬। 

জ্ঞানী ও দাধুশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ! আপনি বিস্তুতক্রমে এই সকল বিষষ বলুন? 
, আমি বত্বপূর্বক শুনিতে ইচ্ছা করি” ২ 

বৈশম্পায়ন থলিলেন--ভবতনন্দন ! সপ্রয় ফিরিয়া গেলে, ধর্শাবাজ যুবিট্ির 

ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ্দ 'ও কৈকেয় মহাবথগণের 
নিকট যাইঘ! বলিলেন-_ “চলুন, আমব! যাইয়া কৌরবসভাষ গমন করিবাণ 

জন্য কৃুধের নিকট প্রার্থনা করি ॥৩--৪॥ 

ভাস, প্রোণ, বুদ্ধিনান্ বাহিনিক এবং অন্তান্ত কৌরবগণের সহিত যাহাতে 

'আমাদেব যুদ্ধ কবিতে না হয়, তিনি তাহা কুরুন 1৫1 

ইহাই 'সামাদের প্রথম কল্প এবং ইহাই আমাদের পরম মঙ্গল ।” যুবতির 

এইরূপ বলিলে, ভাহাগা সকলে প্রননচিণ্ত হইয়া কৃষ্ণের নিকর্ট গনশ 

কবিলেন ৬1 

পণ এত্দাদিঃ অইদমোকপধ্যঃ পাঠঃ পি বাব বা লাগি । 

শা ক পন জর 

কপ পতল পা 



পর্বাণি অপ্তযস্টিতমোহধ্যায়ঃ ৬৯১ 

পাগুবৈঃ সহ রাজানে! মরুত্বস্ত ইবামরাঃ। 
তদ| চ হুঃলহাঃ সর্ষে স্দস্তান্তে নরর্ষভাঃ ॥৭॥ 
জনার্দনং সমালাস্ঠ কৃত্তীপুত্রো! বুধিষ্িরঃ । 
অত্রবীৎ পরবারত্ং দাশাহং পাঙুননদনঃ ॥৮| 
'অয়ং স কালঃ সংগ্রাণ্ডে মিত্রাণাং মিত্রব্সল !| 

ন চ তুদন্যং পশ্যামি যো ন আপস ভারয়েৎ ॥৯॥ 

ত্বাং হি মাধবমাশ্রিত্য নির্ভয়া মোঘদপিতম্। 
ঘার্তরাষ্ট্ং সহামাত্যং স্বয়ং সমনুষুউ-্ষাহে ॥১০॥ 
যথা ছি সর্বাস্থাপত্নথ পাসি বৃফীনরিন্দম 1 | 

তথা তে পাগুব! রক্ষ্যাঃ পাহন্মান্ মহুতে। ভয়াৎ ॥১১॥ 

শ্ পপ তি পাপ ও | পপ লজ শি 

ভারতকৌমুদী 
পাণ্ডবৈরিতি ৷ মন্মতো বায়ব এবাং দত্তীতি মরুতস্তংঃ | ছুঃসহাঃ শণাম্ 1৭ 

জনেতি। পরবীরদ্রং বিপক্ষবীরহস্থারম্, দাশার্হং দাশাহবংসীয়ম্ (৮1 

অযমিতি। সংগ্রাপ্ত উপস্থিত, মিত্রাণাং মিত্রতাপ্রকাশন্ড। নঃ অন্মান্ ৯) 

স্বামিতি। মোঘদপিতং নিক্ষলদর্পম্। সমহুষুওজ্প্ুহে রাজ্যাথমভিযোগং করিস্তামঃ 1১৭ 
যথেতি। পাদি রক্ষণি। ভয়াদ্যুদ্ধনিবন্ধনাৎ 1১১। নর 

নরশ্রেষ্ঠ ও সদপ্ত সেই বাঁজাবা সকলে পাগুবগণের সহিত মিলিত হইযা 
বাযুসমূহসমন্থিত দেবগণের স্ভায় তৎকালে বিপক্ষগণেব ছুসেহ হইয়াছিলেন ।৭ 

ক্রমে জ্যেষ্ঠ পাগুব কুস্তীনন্দন যুধিষ্টির উপস্থিত হইয়া বিপক্ষবীবহস্ত। 
দাশাহ্বংশীয় কৃষ্ণকে বলিলেন- 41 

*মিত্রবংসল কৃষ্ণ! মিত্রগণেব মি্রত! প্রকাশ করিবাব উপযুক্ত এই সেই 
সময় উপস্থিত হইযাছে। অথচ আমি অন্ত কাহাকেও দেখি না, যিনি আমাদিগকে 
বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন ॥৯ 

আমর! তোমাকে অবলম্বন করিয়াই নির্ভয় হইযা নিজেরাইি নিজ রাজ্যের 
জন্ত মন্ত্রিগণের সহিত ব্যর্থদর্প হূর্ধ্যোধনের নিকট অভিযোগ করিব ৪১০॥ 

অরিন্দম! তুমি" যেমন সমস্ত বিপদেই বুফিবংশীযগণকে রক্ষা করিয়া থাক, 
তেমন পাগুবেবাও তোমার রক্ষণীয , সুতরাং তুমি গুরুতব ভষ হইতে 
আমাদিগকে রক্ষা কব” ৪১১৪ 

0০)-ম্শমহযু্্হে-পি। 



৬৯২ মহাভারতে উদ্যোগ, 

ভ্রীভগবানুবাচ | 

অয়মন্মি মহাবাহো ৷ ব্রহি যত্তে বিবক্ষিতম্। 
করিষ্যামি হি ত€ সর্বৰং যন্তং বক্ষ্যলি ভারত ! 0১২ 

যুধিতির উবাচ। 
শ্রুতং তে ধৃতরাষ্টম্ত সপুত্রস্ত চিকীর্ষিতযু । 
এতদ্ধি সকলং কৃষ্ণ । সপ্জযো মাং যদক্রবীৎ ॥১৩॥ 
মুদ্রপুর্বং সামমিশং সমমুগ্রঞ্চ মাধব || 

ন কৃতং ম্যায়মাস্থায গহিতাম্চ ততো বয়যূ ॥১৪॥ 

তম্মতং ধুতরাষ্্ম্থী সোইস্থাত্মা বিবৃতান্তরঃ | 
যথোক্তং দূত আচষ্টে বধ্যঃ স্তাদন্যথা ব্রুবন্ ॥১৫। 
অপ্রদানেন রাজ্যন্ত শান্তিমম্মাহ্ মার্গতি | 

লুৰ্ঃ পাপেন মনসা চবন্নল্যযাত্বনঃ ॥১৬| 
শপ জা পি খনন এ ও ওল ঝি ৮৪ গজ 

ভারতকৌমুদী 
অয়মিতি। বিবক্ষিতং ব্তুমিইম্ ॥১২। 
শ্রতমিতি। তে ত্ব্যা! চিকীধিতং কর্তুষিইম। এতৎ তৎ॥১৩। 
মুিতি। হে মাধব ' অস্মাভিরাযমাস্থায অবলম্া। যুহ্ কোমলং বাকাং পূর্বং যশ্শিন্ 

তৎ। উগ্রং বীরত্ববাঞ্লকতবান্তযদ্করমূ। ক্তং সব্েরালোচনম্ £১৭॥ 

তদিতি। তৎ সঞ্জযেনোকম্। স সঞ্ঘ়ঃ। অঙ্গ ধৃতরাুন্ত, আত্মা শ্বরূপম্, বিবৃতং 
প্রকটিতম্ অস্তরং মনোভাবো! যেন সঃ ॥১৫? 

কুষ্। বলিলেন--“মহাবাহু ভরতনন্দন! আমি এই বহিয়াছি। আপনি 
যাহা বলিবার ইচ্ছা করিযাছেন, তাহা! বলুন; আপনি যাহা বলিবেন, আমি 
সে সমস্তই করিব” ৫১২। 

যুবিষ্তিব বলিলেন --প্কৃষ্ণ! সপ্ত আম!কে যাহা! বলিযা গিযাছেন, ধৃতবানই 
ও দুর্য্যোধনেব অভীষ্ট সে সমস্তই তুমি শুনিযাছ ॥১৩৫ 

কুষণ। আমব! ম্তা অবলম্বন কবিয1 প্রথমে অনুনযধুক্ত কোমল বাকো, 
তাহার প্ সমান বাক্যানা, তংপবে উগ্র কথাদার! সদ্ধিব আলোচন! করি 

নাই ঃ ভাহাতেই আমনা লোকপমাজে নিন্দিত হইতে বসিয়াছি ॥১৪/ 
নগ্রয় ধৃহবাষ্ট্রের শাত্মস্ববপ  শ্রভবাং তিনি যে মনের ভাব বাক্ত কহিমা 

গিরাহেন, তাহাই বৃতনাস্ট্রের নত। কারণ, দূত প্রহুব উক্তি অনুসারেই ধশিথ। 

থাকে ; অন্থারূপ ঝবলিলে নে দূত বব্য হব ॥১৫/ 10264 টির সারারাত 

(১৪) শ্রোকং পিবা বানানে! 



৬৯২ মহাভারতে উদ্যোগ- 

শ্রীতগবানুবাছ। 

অয়মস্মি মহাবাহো। । ব্রহি যত বিবঙ্গিতম্। 
করিধ্তামি হি ত€ সর্বৰং যত্ুং বক্ষ্যলি ভারত । ॥১২॥ 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
তং তে ধৃতরাষ্ট্ম্য সপুত্রস্ত চিকীধিতমৃ। 

এতদ্ধি সকলং কৃষ্ণ । জঞ্জযো মাং যদদব্রবীৎ ॥১৩| 
মৃছুপুর্ববং সামমিতাং সমযুগ্রঞ্চ মাধব 11 
ন কুতং শ্যাযমাস্থায় গহিতাশ্চ ততো বয়ম্ ॥১৪॥ 

তম্মতং ধুতরাষ্ট্রন্ত মোহম্াত্মা বিবৃতান্তরঃ | 
যথোক্তং দূত আচক্টে বধ্যঃ স্যাদন্যথা ক্রবন্ ॥১৫॥ 
অপ্রদানেন রাক্জ্যস্ শান্তিমশ্সান্ত মার্গতি | 

নুবধঃ পাপেন মনসা চবম্সল্মমাতবনঃ ॥১৬ 

ভাবতকৌযুদী 
অয়মিতি। বিবক্ষিতং ব্জুমিম্ ৪১২ 
শ্রভমিতি। তে ত্বযা। চিবীধিতং কর্তুমিষ্টম। এতৎ তথ 8১৩। 
মৃদ্বিতি। হেমাধৰ' স্মাভির্নাযমাস্থায অবলহ্থা। মৃ কোমলং বাকাং পূর্ববং যন্িন্ 

তথ উগ্রং বীরত্বব্যঞ্জকন্যান্তযক্ষঃম্। রুতং সন্ধেরালোচনম্ 8১৭ 
তদদিতি। তৎ্ সঞ্জযেনোক্তমূ। স সনয়ঃ। অশ্র। ধৃতরাষ্্্ত, আত্মা ম্বরূপম্, বিবৃতং 

প্রকটিতম্ অন্তবং মনোভাবো! যেন নঃ ॥১৫। 

কৃষ্ণ বলিলেন--“মহাঁবাহু ভবতনন্দন! আমি এই রহিযাছি;ঃ আপনি 
যাহা বলিবাব ইচ্ছা। করিষাছেন, তাহা বলুন: আপনি যাহ! বলিবেন, আসি 
সে সমস্তই করিব” ॥১২॥ 

যুধিঠিব বলিলেন--“কুষ্ণ ! সঞ্জয আমাকে যাহা বলিয়া গিযাছেন, ধৃতবাস 
ও ছুর্ধ্যোধনের অভীষ্ট সে সমস্তই তুমি শুনিয়াছ ॥১৩। 

কৃষ্ণ! আমবা ম্তাঁয় অবলম্বন কবিযা প্রথমে অনুনয়যুক্ত কোমল বাক্যে, 
তাহার পব সমান বাক্যদাবা, তৎপবে উগ্র কথাদ্বারা সন্ধির আলোচনা করি 
নাই ; তাহাতেই আমব! লোকদমাঁজে নিন্দিত হইতে বসিয়াছি ॥১৪1 

সপ্রয় ধৃতরাষ্ট্রেব আত্মস্ববপ ; স্ৃতবাং ভিনি যে মনেব ভাব ব্ক্ত করিহা 
গিয়াছেন, তাহাই খ্ৃতরাষ্ট্রেব মত। কাবণ, দূত প্রভুব উক্তি অন্ুারেই বলিষা 
থাকে ॥ অন্তরূপ বলিলে সে দূত বধ্য হয় ॥১৫॥ থাকে » অন্তরূপ বললে সে দূত বধ্য হয়।১৫। __ ________” 

(১৪) শ্লোকঃ পি বাব রা নান্তি। | 



পানি সপ্তধ্িতমোহত্যায়ঃ। ৬৯৩ 

য্তদ্ছা্শ বর্ধাণি বনেষু হ্যষিতা বয়মূ। 
ছদ্মনা শরদঞ্চেকাং ধৃতরাষ্টুস্ত পাসনাৎ ॥১৭॥ 
স্থাতা নঃ সমষে তম্মিন্ ধৃতরাষ্ ইতি প্রো )। 
নাহাম্ম সময়ং কৃষ্ণ । তদ্ধি নো ব্রান্মণা বিছুঃ ॥১৮॥ 
গৃদ্ধো রাজা ধৃতরাষট্রঃ সবর নানুপশ্যতি। 
বশ্যত্বাৎ পুত্রগৃয়সবান্মন্দন্তান্বেতি শাসনমূ ॥১৯। 
হুযোধনমতে তিষ্ঠন্ রাজাম্মান্থ জনার্দন । |. 

. মিথ্যাচরতি লুদ্ধঃ সংশ্চরন্ হি প্রিয়মাত্বনঃ 1২০| 

ভারতকৌমুদী 
অপ্রেতি। মার্গতি অস্বিষ্তাতি ধৃতরাষ্ট্র। অসমম্ অযোগাম্ ৪১৬ 

হর্দিতি। ছন্নন। কন্থাদিচ্ছগ্নবেশেন, শরদং বৎসরম্ ॥১৭। 

স্বাতেতি। স্থাতা স্থাস্ততি, সময়ে শপথে, তন্মিন্ বনবাসাজ্ঞাতবাসাভ্যাং পরং তব স্বাজাং 

তবৈব ভবেদিত্যেবংরপে। নাহান্ম ন ত্যতবস্তঃ, লময়ং শপথম্ ॥১৮ 

গৃন্ধ ইতি। গৃদধ: অন্মসাজালিষ্সণ । পুন্গৃতবাৎ পুজনেহাকুলত্বাৎ, মন্দান্ত মূর্ত দুরব্যো- 
ধনন্ত, শাদনমাদেশম, অন্থেতি অন্দঘতি ॥১৯॥ 

স্থযোধনেতি। মিথ্যা পূর্ববশপথবৈপরীত্যম্চ আরতি করোতি $২ ০ 

ভারতভাবদীপঃ 

প্রযাত ইতি ॥১--৯) মোঘং দপিতং মন্ত। অনুযুগন অহে প্রার্থযামহে ॥১৯--১৪॥ বিবৃতাত্তরঃ 

প্রকাশিতভাবং ॥১৫---১৬) ছন্পনা অজ্ঞাতচধ্যযা ॥ ৭৪ স্থাতা শ্থান্তাতি, নঃ অন্মাকম্। তন্সিন্ 

চতুর্দশে বর্ষে শ্বং রাজাং গৃহীতেত্যশ্থিন ন অহাম্ম ন ত্যক্তবন্তো বয়ম্ ॥১৮--২০। মাতরং 

রাজ/লোভী ধৃতরাষ্ট্র পাঁপচিন্তে নিজের অযোগা ব্যবহাৰ কবিষা গ্লাজ্য না 
দিয়াই আমাদের সহিত শাস্তিলাভ কবিবার ইচ্ছা! কবিতেছেন 1১৬। 

আমবা বনে সেই যে দ্বাদশ বংসব বাস কবিগ্াছি এবং এক বদর যে 
ছগ্সবেশে অজ্জাভবাস করিয়াছি, ভাহা ধৃতবা্ট্রেব আদেশেই কবিধাছি ৪১৭॥ 

প্রভু বণ! দৃতবাষ্ট্র আমাদের নেই শপথ অনুদাবেই চলিবেন, ইহা 
ভাবিয়া আম্বাও সে শপথ ত্যাগ কৰি নাই, তাহা আমাদের সহচব ত্রাঙ্ষণেরা! * 
জানেন 1১৮ 

কিন্ত বাজ্যলিগ্ণ, বাঁজ। ধৃতবাষ্ট্র আঁপন ধর্দ দেখিতেছেন না, বরং পুত্রের 
প্লেছে তাহার বশীভূত হইয়া! সেই মূর্থেব আদেশেবই অনুসরণ কল্তেছেন 1১৯1 

জনার্দন! লোভী ধৃতরাষ্ট্র ছুধ্যোধনের মতে থাকিযা নিজের প্রিষ কার্ধ্য 
কবতঃ আমাদেব সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহাবই কবিতেছেন॥২শা 

(১৭, পপুত্রগৃহতাৎব| বরা নি। 



৬৯৪ মহাভারতে উদ্যোগ- 

ইত ছুঃখতরং কিন্ন, বর্দহ্ং মাতরং ততঃ । 
সংবিধাতুং ন শর্োমি মিত্রাণাং বা জনার্দন ! ॥২১ 

কাশিভি্চোদিপাঞ্চালৈর্মহস্থেৈশ্চ মধুসুদন 1 | 
ওবত। চৈব নাথেন পঞ্চ গ্রামা বৃতা ময় 1২২॥ 

অবিস্থলং বৃকশ্থছলং মাঁকন্দীং বারণাবতমৃ। 

অবদানঞ্চ গোবিন্দ । কঞ্চিদেবাত্র পঞ্চমমূ্ ॥২৩] 

পঞ্চ নস্তাত । দীয়ন্তাং গ্রামা বা নগরাণি ব1। 

বসেম সহিত! যেযু মা চ নো ভরতা নশন্ ॥২৪। 

ইত ইতি। ছে জনার্দন। অহং ততসতত্র বিছ্রগনুতে স্থিভাং মাতরং কুভীমূ। সংবিধাতুং 

পরিপালযিতুম মিআ্রাণাৎ বা পরিপাগনং কর্ত,মূ। যন্ন পকোমি, ইভঃ কিন, ছুঃখতরমন্তি, অপি তু 
কিমপি নেত্যর্থঃ॥২১। | 

কাশিভিরিতি। নাখেন রক্ষকেণ। কাশিদেশীয়া দিযু রক্ষকেু সতস্থিত্র্ঘঃ 1২২। 
অবীতি। অবসানমবশিষ্টম, কঞচিদেব গ্রামম। প্রার্থমমিতি শেষঃ ২৩1 
পধ্চেতি। নঃ অল্মাকম্। ভবতা ভী্মাদয়ঃ। ম| চ নশন্ ন নশ্যন্ত 1২৪। 

ভারতভাবদীপঃ 

সংবিধাতুং লমাক পোবয়িতুং ততঃ তএগামিত্যর্ঃঃ। মিএখাং কর্দনি যঠী। মাতুরিতি পাঠে 
অন্ততোধন্তেষাং বণিক্প্রভৃতীনাং নাগরিকাণ।ং পরিত্যাগেপি মাতরৎ মিত্রাণি চ বিদুবাদীনি 

, লংবিধাতুমিতি প্রাগ.বৎ 1২১ কাশিভিঃ বাজভিঃ, নাথেন নাথবত! ভব্দস্থগ্রহাৎ শক্তেনাগী- 
ত্র্থঃ ॥২২। অবশীয়তে সংস্থীয়তেহস্টিকলিত্যবদানং খাবল্জীবনং বাসস্থানম্ 1২৩ নঃ 
অন্মাকং কৃতে ভবতাঃ ভবতবংহা! ভীন্মাদয়ঃ মা নশন্ মা নশ্বান্ত 1৯৪৪ তাঁনপি ভরতানপি 

কৃষ্ণ! আমার মাতৃদেবী বিছ্ুরগৃহে রহিযাছেন ॥ আমি যে তাহাকে বা 
বন্ধুগণকে পবিপালন করিতে পারিতেছি না, ইভা অপেক্ষা অধিক ছুঃখ কি 
আছে 11২১1 

মধুৃদন | কানী, চেদি, পাঞ্চাল ও মংস্যদেশীষেবা এবং তুমি সহায় 
থাকিতেও আমি পাঁচখানি মাত্র গ্রাম চাহিয়াছিলাম ॥২১॥ 

গোবিন্দ! অবিস্থল, বুকম্থল, মাঁকন্দী, .বাঁবণাঁবত এবং অবশিষ্ট কোন এক- 
খানি গ্রাম চাহিয়াছিলাম ॥২৩| 

(আমি বলিয়াছিলাম ষে,) বদ! এই পাঁচখানি গ্রাম কিংবা কোন গাঁচটী 
নগর আমাদিগকে দাও; যেগুলিতে আমরা মিলিত হুইঘা বাঁদ কবিতে পাৰি। 

আামীদেব ভবতবংশ যেন বিনষ্ট হয় না ॥২৪॥ 

78 মাতুরকতপি। (৩ অরিস্থলমূপি, - মাকলী-বাব র নানি। ২৪)". 
নতিতা৷ যত্র-্পি। 



পর্ব সপ্ত্িতমোহতযায় | ৬৯৫ 

ন চ তানপি হুষ্টাত্মা ধার্ডরাষ্ট্রোহনুমগ্যতে । 
স্বাম্যমাত্মনি মন্বাহমাবতে। ছুঃখতরং নু কিম্ ॥২৫॥ 

কুলে জাতন্ত বৃদ্ধন্ত পরবিভ্তেষু গৃধ্যতঃ। 
লো প্রজ্ঞানমাহন্তি প্রজ্ঞা হস্তি হা ভ্রম ॥২৬| 
হীর্ঘতা বাধতে ধর্মং ধর্থো হস্তি হতঃ শরিয়ম্। 
ভ্রীহ্ত। পুরুষং হ্তি পুরুষস্তাধনং ব্ধঃ 1২৭॥ 
অধনাদ্ধি নিবর্ভন্তে জ্ঞাতয়ঃ মৃহদে। দ্বিজাঃ | 
অপুল্পাদফলাদ্রক্ষাদ্যথা৷ কৃষ্ণ ! পতভ্রিণঃ 1২৮॥ 
এতচ্চ মরণং তাত! যম্মত্ঃ পতিভার্দিব। 

: জ্ঞাতয়ে। বিনিবর্তন্তে প্রেতপত্থাদিবাসবঃ ॥২৯| 
নাত পাগীয়দীং কাঞ্চিদবস্থাং শন্বরোহব্রবীৎ। 
ঘত্্র নৈবাগ্য ন প্রাতর্ভোজনং প্রতিদৃশ্ঠযতে 1৩০ 

কপ শপ সি ০০০০ 

নেতি। অন্মগ্ততে দাতুমদ্দীকরোতি | খ্বামাং দ্বামিত্ম্ ॥২৫। 
কুল ইতি। কুলে সন্ধে, বৃদ্ধন্ত পরিণতবয়পঃ, গৃধ্যত আকাজত; 1২৬ 

হ্বীরিতি। ধনম্তাভাবঃ অধনম্ অভাবার্থে অব্যয়ীভাব; ॥২৭ 
অধনাদিতি। নিরব্তন্থে মুক্তা গচ্ছন্তি। পতভ্রিণঃ পক্দিণঃ 1২৮ 

এতদিতি। মন্তে। মৎদ। গ্রেতদবাৎ মৃতদেহাৎ, অসবঃ প্রাণাঃ 8২৯ 

কিন্তু ছুবাম ছূর্য্যোধন আপনাকে রাজ্যেব অধিপতি মনে করিয়া তাহাও 
দিতে স্বীকার করে ন।। ইহা! অপেক্ষা অধিক ছুঃখেব বিষষ কি আছে 11২৫1 

মানুষ সম্ধশে জন্মিয়। এবং অধিকবযস্ক হইযাঁও যদি পবধনে আকাঙ্ষা 
করে, তবে দেই লোভই তাহার বুদ্ধিনাশ কবে, নষ্ট বুদ্ধি লজ্জা দূব কবে ॥২৬। 

বিনষ্ট লজ্জা ধর্মের ব্যাঘাত কবে, ব্যাহত ধর্ম সম্পদ্ নষ্ট কবে এবং নষ্ট 
সম্পদ মানুষকেই নষ্ট করে। কারণ, নির্ধনতাই মানুষের বধ 1২৭ 

কৃষ্চ| পক্ষিগণ যেমন ফল ও পুষ্পবিহীন বৃক্ষ হইতে চলিয়া যায়, সেইরূপ 
জ্ঞাতি, বন্ধু ও ব্রাহ্াণের! নির্ধন লোকের নিকট হইতে চলিয়া যান ॥২৮1 

বস! আমি যেন পতিত হইয়াছিঃ তাই ম্বৃতদেহ হইতে প্রাণের ন্যায 
- জ্ঞাতিবা আমাৰ নিকট হইতে চলিষা গিষাছেনঃ ইহাই আমাব মরণ 

হইযাছে ৪২৯ 
0২০) অধনাহিনিবর্তস্তে--পি। (২৯).উন্নন্পতিতাদিব-নি| (৩) “্যন্ত নৈবাঞ্ 
স্পি। 



৬৯৬ মহাভারতে উদ্যোগ- 

ধনমাহুঃ পরং ধর্মং ধনে সর্ধবং প্রতিষিতম্। 
জীবস্তি ধনিনো লোকে স্বৃতা বে ত্বধনা, নরাঃ ॥৩১॥ 
যে ধনাদপবর্ষন্তি নরং স্ববলমাশ্রিতাঃ | 

তে ধর্মমর্থ, কামঞ্চ প্রমথ্ন্তি নরঞ্চ তম্ ॥৩২॥ 
এতামবস্থাং গ্রাপোকে যরণং বত্রিরে জনাঃ। 
গ্রামাযৈকে বনায়ৈকে নাশায়ৈকে প্রবব্রজূঃ ॥৩৩॥ 
উন্মাদমেকে পুষ্যু্তি যাস্ত্যন্তে দ্বিতাং বশমৃ। 
দরাস্থমেকে চ গচ্ছস্তি পরেষামর্থকারণাৎ ॥৩৪॥ 

২ তি ভারভকৌমুদী 

নেতি। পাপীয়সীং পাপাৎ কষ্টকরাম্। শন্ববো মুনিঃ। প্রাত: পরপ্রভাতে ।৩০। 
ধনমিতি। ধর্ধং ধর্মকারণীভূতযজ্ঞাদিসাধনম্। অধনা যে তু নরান্তে মৃতাঃ ॥৩১। 
যইতি। অপকর্ষস্তি ভ্রংশয়ন্তি। তন্ত নরস্ত ধশ্মমথং কামকেত্যর্থ: 1৩২) 
এতামিতি। এভাং নির্ধনাম্। গ্রামাধ নিজ্জনাধ, নাশায় অদর্শনায় ॥৩৩ 
উন্মাদমিতি। পুত্তস্তি প্রাপ্র-বস্তি । দান্তং ভৃত্যত্বম্ (৩৪ 

ভাবভভাবদীপঃ ১ 

॥২৫॥ কুলে ইতি ছাত্যাং গর্ধঞা দৌোধসভুতিরক্তা /২৬--২৭॥ * দ্বিজাঃ অর্থিনঃ ॥২৮। 

প্রেতসতাৎ প্রগতবু্ধেং মৃতাদিত্যর্থ, £২৯--৩০: ধর্মং বঙ্শকাবণং সর্ধং যজ্জদানা্দি, যে 

অধনান্তে ম্বৃতা এব ॥৩১--৩২৪ এতাং নির্ধনতাখ্যাম একে নাগরিকাঃ, গ্রামায কুগ্রাম- 
বাসার্থম বনাধাম্মধাদযঃ, নাশায় মবণার ॥৩৩--৩৪৪॥ আপব্পদার্থমাহ--শ্রিযো বিনাশ 

শম্ববমুনি বলিয়াছেন-_দারিদ্র্য অপেক্ষা কষ্টজনক কোন অবস্থাই নাই; 
যাহাতে অগ্ত ও কল্য কোন খাগ্য দেখা যায় না ॥৩০1 

বিচক্ষণ লোকেবা বলেন--ধনই প্রধান ধর্মাসাধক, ধনেব উপবেই সকল 
নির্ভর করে এবং জগতে ধনী লোকেবাই 'জীবিত থাকেন; কিন্তু যাহাবা নির্ধন, 

তাহাব৷ মৃতেব তুল্য ৩১1 
যাহাব। আাঁপন বলে মানুষকে ধন হইতে বিচ্যুত বরে, তাহাবা সেই 

মানুষকে এবং তাহার ধর্ম, অর্থ ও কামকে বিধ্বস্ত কবে ॥৩২। 

একশ্রেণীৰ লোক এই দাবিদ্রয অবস্থায় পতিত হইয়া মৃত্যুকে বব্ণ 
কবিয়াছে, অপবশ্রেণীর লোক জননুন্ত স্থানে চলিষা গিয়াছে, অন্থশ্রেণীব লোক বনে 

গমন কবিঘাছে, আব একশ্রেণীব লোক নিকদ্দেশ হইয়া গিযাছে 1৩৩1 

একশ্রেণীব লৌক ধনেব জন্ত উন্মন্ত হইযা যায়, অপবশ্রেণীব লোক শক্রব 

বশীভূত হয এবং অন্থাশ্রেণীব লোক পবেব দাঁসত্ব করে ॥৩৪। 

(৩২)-"ববলমান্থিতাং-_বা ব বা নি। (৩৪)-*অর্থহেতুনাঁবা ব রা নি। 



পর্বণি সপ্তষ্টিতমোহধ্যায়ঃ | ৬৯৭ 

আপদেবান্ত মরণাৎ পুকষ্ত গরীয়সী । 

শ্রিযে! বিনাশস্তদধযস্ত নিমিতং ধর্মকাময়োঃ 0৩৫ 

বদন্থয ধর্ম্যং মরণং শাশ্বতং লোকবর্স ত। 
সমন্তাৎু সর্ববভূতানাং ন তদত্যেতি কশ্চন ॥৩৬| 
ন তথা বাধাতে কৃষ্ণ ! প্রকৃত্য। নির্ধনো জনঃ। 
যথা ভদ্রাং শ্রিষং প্রাপ্য তয়! হীনঃ হুখৈধিতঃ ॥৩৭1 

স তদাস্মাপরাধেন সংপ্রাপ্তো ব্যমনং মহত । 

সেন্্রান্ গর্তে দেবানাত্বানং ন কদাচন 1৩৮ 

ভাঁরতকৌমুদী 

আপদিতি। অন্ত পুরুষন্ত, শ্রিয়ে৷ বিনাশত্তদ্রপা আপদেব মরণাদ্গরীয়সী | হি যন্মাৎ 

তৎ শরীরে, অস্ত পুরুষন্ত ধর্মকাময়োনিমিত্তম্ 8৩৫। 

যদিতি। ধর্থ্যং শ্বাভাবিকম্। শাশ্বত, ঞ্বস্। তৎ মরণম্ 1৩৬। 

নেতি। হেরষ। ভদ্রাং মঙ্গলকবীং শ্রিধং প্রাপা, স্থখেন এধিতো বদ্ধিতো জনঃ, 

তা শ্রিয়া হীনঃ সন্, যথা ছুঃখেন বাধাতে পীডাতে , গ্ররতা। শ্বভাবেন, নিধ্নো জনঃ, তথা 
ছুঃখেন ন বাধ্যতে। মৃচ্ছকটিকেহপীনৃগ্ক্তং যথা-ম্খাত্তং যো যাতি নরো দরিদ্রতাং ধৃত; 
শরীরেণ মৃতঃ দূ জীবতি* 1৩৭1 

নইতি। সপুরুষঃ। ব্যদনং বিপদম। সেম্ত্ান্ দেবান্ আনৃ্মিত্ ।৩৮। 

ভাবতভাব্দীপঃ 
ইতি। তদ্ধি শ্রহি ॥৩৫। ধন্মাং দেহম্বভাবাৎ প্রাপ্ত, ন তু দারিত্রাঘ্পরাধং মরণং 

ভঙ্ছাশ্বতম্ অনিষিত্তমিতার্থ: ৷ সমস্তাৎ সর্বত্র অপরিহার্যযিতি শেহঃ। নাতে)তি নাতি- 
ক্রামতি ।৩৬--৩৭/ তা সম্পথকালে * আস্মাপরাধেন চিত্ুদবোষে বাগাদিনা, নাত্মানং 

মানুষের সম্পত্তিনাশবপ বিপদ মবণ অপেক্ষাও গুকতব। কাবণ, দান্থুখেব 
সম্পন্তিই তাহাব ধর্ম ও কামেব হেতু ॥5৫॥ 

মানুষের ত্বাভীবিক যে মুহ্থু, তাহা তাহাব ঞ্ব ও লৌকিক নিয়ম। কারণ, 

সর্বত্র নকলেব মধ্যে কোন ব্যক্তিই সে মৃত্যুকে অতিক্রন কবিতে পাবে না 1৩৬ 

কৃষ্ণ! মানুষ মঙ্গলময় সম্পদ লাভ কবিযা সুখে কবিত হইযা আবা৭ 

সেই সম্পদ্ধিহীন হইযা যেরূপ দু'খভোগ কবে, স্বভাব দবিদ্র লোক সেরূপ 
দঃখভোগ করে না /৩৭! 

মানুষ তখন নিজেব অপবাধে গুকতন বিপদে পতিত হইয। ইল প্রভৃতি 

দেবগণেব নিন্দা কবে , কিন্তু কখনও নিজেব নিন্দা কবে না 1৩৮] 

উদ্যোগ ৮৮ (১৪ 

স্পশ্ ত পি তি পপ শি পি 



৬৯৮ মহাভারভে ] উদ্যোগ- 

ন চাস্ত সর্ধশান্ত্াণি প্রভবন্তি নিবর্ছণে | 
সোহভিক্রুধ্যতি ভূত্যানাং ভুহদষ্চাভ্যসুয়তি ॥৩৯॥ 
তং তদা ম্ন্যুরেবৈতি স ভূয়ঃ সংপ্রমূহৃতি। 
ল যোহবশমাপমঃ রং কর্ম নিষেবতে ॥84। 
পাপকর্মতয! চৈব সম্বরং তেন পুষ্াতি | 
সন্ধরো নরকাধৈব সা কাষ্ঠা পাপকর্মণাম্ ॥8 

* নচেৎ প্রবুধ্যতে কৃষ্ণ । নরকায়ৈব গচ্ছতি। 
তত্ত প্রবোধঃ প্রজ্জেব প্রজ্ঞাচক্ষুস্তরিষ্াতি ॥৪২॥ 

ভারতকৌমুদী 
নেতি। প্রভবস্তি শরুবস্তি, নিবর্হণে ছুঃখনাশনে 1৩৯) 

তমিতি। মঙ্গাঃ ক্রোধ; | সপ্প্রন্ছতি কর্তব্যাকর্তব্যে ন বুধাতে। জুরং নিষ্্রম্ 1৪, 
পাপেতি। নঙ্বরং জাতিপক্ষরদোষম্ঃ তেন কুরকর্শনিবেবণেন, পুস্তাতি কবোতি 1৪১1 

নেতি। হে কষ্! ন চে প্রবুধ্যতে প্রমূঢঃ প্রমোহনিজ্রায়া যদি ন জাগঞ্চি তাস 
পাপাহঠানাননরকায়ৈৰ গচ্ছতি। কীদৃশস্তন্ত প্রবোধ ইত্যাহ__তন্তেতি। নত গ্রমূচ্ত, প্রজৈব 
কার্ধা।কার্যাঞ্ানমেব প্রবোধং | প্রজ্ঞাচক্ষুক্চ স পাপং তরিস্াতি ভরেৎ 1৪২1 

ভাব্তভাবদীপঃ 
চেত্ন্ত ন চাত্সানমিত্যর্থ; 1৩৮। অন্ত ব্যসনগ্থ, নিবরহণে নাশনিমিত্ুম্ 0৩৯1 তত্দা 

সর্বদেত্যর্ঘঃ ৷ মহা: ক্রোধঃ স তথ্থানেবেত্যর্থঃ | মৃহৃতি কার্যযাকার্ধে ন জানাতি ॥2*--৪১। 
এবং শ্রিধা যুক্তানাং নবকপ্রাপ্তিমুক্তা তেযামৃদ্ধারোপায়মাহ--তন্তেতি। তত্ত শ্রীমতঃ 
অবিষ্যয়া নিপ্রাণ্ত প্রজ্ঞ! বিবেকঃ ন এব প্রবোধো জাগরণম, যত; প্রজ্ঞাচচ্ঃ পুয়ান্ তরিস্তাতি , 

অবিষ্ভামিতি শেষ; 8৪২ তরণে ক্রমমাহ-গ্রঞ্জেভি | ধর্শং করোতীতি শেষঃ। ভন 

তখন সমস্ত শীস্ত্রও উহাব. বিপত্তি দূৰ কবিতে সমর্থ হয় না. ক্রমে সে 
লোক ভূত্যগণের উপবে ক্রুদ্ধ হয এবং আত্মীঘগণের দো আবিষ্ধীর কবে 1৩৯॥, 

তখন ক্রোধ আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করে, সেই সমষে সে অত্যন্ত মুগ্ধ হয, 
এবং অত্য্ত মুগ্ধ হইয়া নিষ্ঠুব কাধ্য কবিতে থাকে 8৪০॥ 

তাহাতেই পাপে লিপ্ত হইয়া সে লোক জাতিসঙ্কব করিতে থাকে । সেই 

জাতিসঙ্কর নবকেব জন্যই হব এবং তাঁহাহইি পাপকার্য্যেব চবম হুইয়! থাকে 8১ 

কৃ! মানুষ যদি মোহনিদ্রা হইতে জাগবিত না হয়, তাহা হুইলে সে 
নবকেই গমন করে » স্থৃতরাং কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানই তাহাব মোহনিজ্রা হইতে জাগবণ ; 

সেই জ্ঞীনচক্ষু (বিবেকী) লোক পাঁপ হইতে উত্তীর্ণ হয় ॥৪২॥ . 

(৪) ভত্দা-বাব রানি। 



পর্বরণি সপ্তযরিতযোহব্যাযঃ। ৬৯৯ 

প্রচ্জালাভে হি পুকছঃ শীস্দরাণ্যেবাস্ববেক্ষতে | 
শান্রনিউঃ পুনরধ্দং তস্ত ভীবনমুতনম্ ॥৪৩| 
হীমান্ হি পাপং গ্রে ত্য শ্রীরতিবর্ধতে। 
শ্রীমান্ স যাভ্তবতি ভাবহ্ধতি পুরুষঃ 188॥ 
ধর্মনিত্যঃ প্রশাস্তাতব! ভার্য্যযোগবহঃ সদা । 
নাধর্মে কুরুতে বুদ্ধিং ন চ পাপে প্রবর্ভতে ॥8৫1 

অস্থীকো বা প্রমূড়ো বা নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমাম্। 
নাম্তাধিকারো ধর্সেৃত্তি যথা শৃদ্েস্তখৈব দঃ ॥8৬| 
হ্ীমানবতি দেবাংশ্চ পিত নাত্মানমেব চ। 

তেনামৃতত্বং ত্রজ্তি সা কাষ্ঠা পুণ্যকন্মপাম্ 1৪৭ 

. ভাবতকৌমুদী 
প্রজ্ছেতি। অস্ববেক্ষতে পর্ধযালোচন্নতি। ধরশমন্ৃতিষ্ঠতীতি শেষঃ| অন্বং প্রযোজিকা 1৪৩। 
হীমানিতি। হ্রীমান্ অকার্ধংকরণে লক্জাবান্ ৷ যাঁবদ্যদা, তাবতদ1 1991 র 
ধর্দামুষঠানস্ত ফলযাহ--ধর্মেতি। কার্যাযোগবহ: লৎকর্তবাদাধকঃ 1৪ ৫1 

অস্থীক ইতি। অস্থীকে! নির্জজঃ,প্রূঢঃ কার্ধযাকারধযজ্ঞানহীন; 1৪৬) 
_.. স্্রীমানিতি। অবতি ক্ষতি যাগদিন গ্রীণযতীতার্ধ:। অমৃতত্বং মুক্তিম্॥৪+। 
র ভারতভাবদীপঃ 

র্থন্ত হ্রীরকার্ধ্যকবণা দিবৃততিহেতুঞ্চেতোবৃত্তিবিশেষঃ । হ্রীহীনেন কতো! ধর্শোহপাধর্শ এবেতি 
ভাবঃ ॥৪৩--৪৫। অহীকঃ তির্যকস্থাবরভূলো! ন মহ্ত্য ইতার্থঃ 1৪৬--৪৭॥ ইদং হ্রীমত্বং 

প্রচ্জালাভ হুইলে মানুষ শাস্ত্রের পর্ধ্যালোচনা কবে এবং শাস্তরনিষ্ঠ হইয! 
র্ানুষ্ঠান করিতে থাকে ; দেই ধর্মানুষ্ঠানেব প্রধান সাধনই লল্জা 1৪৩ 

লঙ্জাশীল মানুষ পাঁপের প্রতি বিদ্বেষ কবে, তখন তাহাব সম্পত্তি বৃদ্ধি 
পায়। যখন সে সম্পত্তিগাঁলী হয, তখনই পুকষ বলিয়া গণ্য হয 888 

ধর্মপরায়ণ, শীস্তচিত্ত ও সর্বদা সংকাধ্যকারী লোক পাঁপে মন অর্পণ কবেন 

না, কিংবা পাপে প্রবৃত্তও হন ন1 08৫1 
.... নির্পজ্জ বামৃড় ব্যক্তি স্ত্রীও নহে, আবার পুকষও নছে, সুতরাং উহাৰ ধরনে 

অধিকার নাইঃ অতএব যেমন শুত্র, তেমনই সে 18৬ 
আর লজ্জামীল লোক---দেবতা, পিতুলোক ও নিজেব গ্রীতি সম্পাদন কবে 

এবং তাঁহাদ্বারাই মুক্তিলাভ করে ; তাঁহাই কিন্তু পুণ্যকীর্যের চবম ফল ॥৪৭ 

(৪৬)*বিমূড়ো বাবা ব রা নি। 



৭3০০ ; ঘাভাবুতৈ উদ্যোগ- 

-  তদিদং ময়ি তে দৃষ্টং প্রত্যক্ষং নধুনুদন 1| 
যথা রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টো বদামি বদতীরিমাঃ 18৮ 
তে বযং ন শ্রিঘং ভাতুমলং ন্যাষেন কেনচিৎ | 

অত্র নো যতমানানাং বধশ্চেদপি সাধু তৎ।৪৯। 

তত্র নঃ প্রথম কল্পে বঙ্য়ং তে চ যাধব ! | 

প্রশান্তাঃ সমভূতাশ্চ শ্রিয়ং তামশন,বীমহি 1৫০॥ 
তত্রৈষা পরমা কাষ্ঠা বৌদ্রকর্ী ক্ষয়োদয়া । 
যদ্ধযং কৌরবান্ হুত্বা তানি রাষ্্রণ্যবাগু,মঃ ॥৫১। 
যে পুনঃ স্থ্যরসংবদ্ধা! অনীর্ব্যাঃ কষ । শত্রবঃ | 
তেষামপি বধঃ কার্য্যং কিং পুনর্ষে ভ্যরীদৃশাঃ ॥৫২॥ 

ভারতকৌমুদী . 
তদ্দিতি। বসতী রাত্রীঃ কালানিত্যর্থ; “বনতী রাতিবেশ্নোঃ* ইতামরঃ ॥*৮ 

তইতি। হাতুং ত্যজুন্, অলং সমর্থাঃ। অত্র শ্রসমৃদ্ধারে, নঃ অম্থাকম্ ॥৪৯ 
তত্রেতি। তে কৌরবাঃ। সমভূতাঃ সমাংশভাগিনঃ সন্তঃ 8৫০) 
মদ্ধিং চিকীর্ধন্ বুদ্দদোষানাহ গ্রোকদাতেন। তত্রেতি। ক্ৌ্রকর্মোতি বীবহুবচনলুগস্তং 

পদমার্যমূ, ক্ষয়াছ্দযো যন্তাং সা ॥৫১) 

ভাবতভাবদীপঃ 
তে ত্বয়া ময়ি দুষ্টম্ 8৪৮॥ অভ্র শ্রীনিমিত্তম নং অন্থাকম্ ১৪৯) প্রথমঃ কল্প; মুখ্য; পক্ষ, 

সমভৃতাঃ নির্ধেবত্বং গভাঃ 0৫০৪ কৌন্রকণ্থ লৌব্রকর্ণণাম, সপাং হলুগিতি সপ্ম্যান্চ লুকু। 
যোদযা ক্ষধপূর্ববক উদযো ঘন্তাং সা, রৌদকন্রণাং পরম কাষ্ঠেতি লহদ্ধঃ ৫১] অনংবন্ধাঃ 

০ পা আকা ৪৫ নি 

০৯ 

কৃষ্ণ | তুদি এ নমস্তই আমাতে প্রত্যক্ষ দেখিতেছ। আমি বাজ্যভ্রষ্ট হইবা 

এতকাল বাস কবিতেছি ॥৪৮। 
অতএব আমবা বেন প্রকাবেই পৈতৃক সম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে পারিব 

না, স্ৃতবাং পৈতৃকসম্পন্তি উদ্ধাবে বত্পবায়ণ হওর়াষ আমাঁদেব বদি বিনাশও হয়, - 
তথাপি তাহ! ভালই হইবে ॥৪৯। 

কৃষ্ণ! তাহাতে আমাদেব ইহাই প্রথম কল্প যে, আমবা ও কৌববেবা শান্ত 

হইয1 সমান অংশিবপে সেই পৈতৃক সম্প'ত্ত ভোগ কবিব 1৫০| 
পক্ষান্তবে আমরা কৌরবগণকে সংহাব কবিয়া সমগ্র রাজ্য যে লাভ করিব, 

তাহাতে উগ্রবণর্যেব পবাঁকাষ্ঠী হইবে। কাবণ, কতকগুলি লোকেব ধ্বংসেব 
পরে একপক্ষেব অভ্যুদ্র হুইবে 8৫১1 

(৫২)."অনাধ্যাঃ রুষ | -"তেঘাম্পাবধঃ কাধ্যঃ--বা বরা নি। 



পর্ববণি সপ্তয্টিতমোহষ্যায়ঃ। ৭০১ 

জ্ঞাতয়শ্চেহ ভুুষ্ঠাঃ সহাযা। গুরবন্চ নঃ | 
তেঘাং বধোহতিপাগীয়ান্ কিং নু যুদ্ধেহস্তি শোভনম্ 1৫৩] 

। পাঁপঃ ক্ষত্রিয়ধর্মোইয়ং বণ, ক্ষত্রবন্ধবঃ | ূ 
“স নঃ স্বধর্মোহতর্মো বা বৃত্তিরন্যা বিগহিতা 0৫8॥ 

শৃদ্রেঃ করোতি গুশীযাং বৈশ্যো৷ বিপণিজীবিকাম্। 

বয়ং বধেন জীবামঃ কপাল, ব্রা্গ গৈরৃতিম্ ॥৫৫। 
কষত্রিয়ঃ দ্ত্রিয়ং হস্তি মতস্ত্ো যতস্তেন জীবতি | 
শ্বা শ্বানং হস্তি দাশার্থ! পন্য ধর্মো মথাগতঃ ॥৫৬॥ 

ভারতকৌসুদী 

ঘইতি। অসংবদধা উদদাসীনা: । ঈদৃশাঃ সংবদ্ধা ঈর্ধযাযুকান্চ ৫২ 
জাতয় ইতি। ইহ বিপক্ষে । অতিপাপীয়ান্ অতীবপাপজনকঃ ॥৫৩। 
পাপ ইতি। ক্ষত্রবন্ধবঃ অভ্রিয়াধমাঃ। স হিংসারপঃ ৷ অন্যা ভিক্ষাদিরপ| 8৫৪ 

শৃদ্রইতি। বিপণিজীবিকাং বাঁণিজ্যবৃত্তিম। কপালং ভিক্ষাপাত্রম্॥৫৫ 

ভাবতভাবদীপঃ 
অবান্ধবাঃ, অবধ: বধবিরুদ্ধং পাঁলনম, ঈদশা ইতি বান্ধবী আর্ধ্যা অশত্রবশ্চ যে তেষামবধঃ 
কাধ্য ইতি কিমাশ্চরধ্যমিত্যর্ঘ 8৫১৪ তদেবাহ--জ্ঞাতিয ইতি। ভূয়িষঠাঃ অতিহাস্তঃ 
1৫৩--৫৪৪ কপাঁলং ভিক্ষাপাত্রম্ ॥৫৫। যথা যেন প্রকারেণ আগতঃ কুলপবম্পরয়া প্রাপ্তস্তং 

পশ্থোতি ঘযৌজন1।৫৬॥ বলমিতি। নীতিমেব বলং কত্ব! যুধ্যে যোথন্তে, জয়পরাজযো৷ তু 
কৃ্ণ! যাহাবা সম্পর্শৃচ্ঠ ও ঈর্ধ্যাবিহীন, অথচ শক্রপক্ষে বহিয়াছে, 

তাহাদিগকেও বিনাশ কবিতে হইবে; সুতরাং যাহাব৷ সম্পর্কযুক্ত ও ঈধ্যা- 
পরীয়ণ, তাহাদিগকে যে বিনাশ করিতে হইবে, সে বিষষে আব বত্তব্য আছে 

কি? ॥৫২॥ 

আমাদের বিপক্ষে বনুতব জ্ঞীতি, সহায় ও গুকজন বহিয়ীছেন $ তীহাদের বধ 

কর! অত্যন্ত পাপের কার্য্য , অতএব যুদ্ধে ভাল আছে কি? 04৩ 

এই ক্ষত্রিয়ধন্ম পাঁপজনক, আমরাও সেই নিকৃষ্ট ক্ষত্রিযফ। সে যাহা হউক, 
আমাদেব সেই হিংসাবৃত্ত ্বধর্মই ছউক বা বিধর্মই হউক, অপরের বৃত্তি ত 
গহিত বলিষ। গ্রহণ করা যাইবে না 1৫81 

শৃড্র পবের সেবা করে, বৈশ্য বাঁণিজ্যদ্বারা জীবিকানিবর্বাহ করেন, আমরা! 
ছিংদাবৃত্তিদ্ধারা৷ জীবন ধারণ কবি, আব ব্রা্গণেরা ভিক্ষার পাত্র বরণ কবিযা 
লইযাছেন ॥৫৫॥ 

(৪৩) জ্ঞাতশ্চৈব ভূষিষ্ঠা+বা ব রা নি। (6৫)০বৈগ্া বৈ পণান্রীবিকা 

বাবব্ানি। 



৭০২ মহাভারতে উদ্যোগ 

যুদ্ধে কৃষ্ণ! কলিনিত্যং প্রাণাঃ সীদন্তি সংযুগে । 
বলন্ত নীতিমাধায যুদ্ধে জয়পরাজয়ৌ ॥৫৭॥ 
নাত্ুচ্ছন্দেন ভূতানাং জীবিতং যরণং তথ] । 
নাপ্যকালে স্থখং প্রাপ্যং ছুঃখং বাণি যদুভম ! ॥৫৮| " 
একো হুপি বহুন্ হস্তি সবন্ত্যেকং বহবোইপুযুত। 
শুরং কাপুরুষে৷ হন্তি অযপন্বী যশম্যিনমূ ॥৫৯॥ 

জয়ে নৈবোভয়োরদষ্টৌ নোভয়ো্চ পরাজয়ঃ। 
তখৈবাপচয়ে দুষ্ট ব্যপযানে ক্ষয়ব্যয়ৌ ॥৬০॥ 

ভার্তকৌমুদী 
ক্ষত্রিয় ইতি। শ্বা কুকুরিঃ শ্বানং বুকুরম্। যথা প্রাণিমান্রগততয়া ॥৫৬। 

নগ্স্তি যুদ্ধ ইতি। কলিশ্ততুর্ঘয্ীদেবতা নিত্যং বমতি। অতএব প্রাণাঃ সীদত্তি বলং 
ঈৈন্ন্ত, নীতিং ধর্মপথমাধায় অবলঘ্য যুদ্ধে প্রবর্ততে , দয়পরাজয়োঁ তু ঈশ্বরেচ্ছয়া ভবত ইতি 
শেষঃ ॥৫৭। 

নেতি। আত্মচ্ছম্দেন হ্বেচ্ছয়!। জীবিতং তথা মরণং ভবেৎ 1৫৮ 

যুদ্ধে ব্যবস্থা নান্তীত্যাহ--এক ইতি । স্বস্তি নাশবস্তি। উতশব্দঃ পাদপূরণে 8৫৮ 

জয় ইতি। অপচয়ঃ জয়ে পধাজয়ে চ উভয়োরে ক্ষতি: | ব্যপযানে পলায়নেহপি 
কষয়বায়ে! সৈন্যধবংদধনহানী ভবতঃ 8৬০ 

ভারতভাবদীপঃ 

আত্মচ্ছনেন হ্বেচ্ছয়া ন ভবতঃ তথ! ত্ৎ ভূতানাং জীবিভং মরণং ন স্তঃ 8৫৭--৫৯॥ পরাজয়- 
ভয়াঘাপযানেহপি অপচয়ঃ ক্ষষব্যয়ে৷ চ দৃষ্টৌ ভবত এব, অপচয়ো! দীনতা, ক্ষয়ো৷ মরণম্। তর ' 

কৃষ্ণ! সকল প্রাণীব মধ্যেই ধর্মমটা যেভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা 

তুমি দেখ--ক্ষত্রিয় ক্ত্রিয়কে বধ করে, মত্ত মত্স্ত বধ করিঘা জীবন ধাবণ কবে 

এবং কুকুর কুকুবকে বধ কবে ॥৫৬। 

কৃষ্ণ! যুদ্ধে কলি সর্বদাই বাঁস কৰে। সেইজস্াই যুদ্ধে প্রাণ বিনষ্ট হয। 

সৈন্যেব৷ ধর্মপথ অবলম্বন করিয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয বটে, তা*র পর জয ও পরাজয় 

ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে ॥৫৭| 

যহুশ্রেষ্ঠ ! প্রাণিগণের জীবন বা মরণ আপন ইচ্ছায় হয না, কিংবা অসনযে 

সুখ ব! দুঃখ পাওয়া যাষ না ॥৫৮| 

একজনও বছুলোককে বধ করে, বুলোকও একজনকে সংহার করে, 

কাপুকবও বীবপুকষকে বিনাশ করে এবং অবশব্বীও বশন্বীকে নিহত করে ৪৫৯॥ 
৯ 

িইউিউলিিসীিিিলিজত 

(৫৭) -নীতিষাধায় যুধ্যে-_বা৷ বরানি। 



পর্বণি-  ' সপ্তষপ্িতমোইঘ্যায়ঃ। ৭০৩ 

সর্বঘথা বৃজিনং যুদ্ধং কো দ্ঘন্ ন প্রতিহন্াতে। 
হতন্ চ হৃধীকেশ ! সমৌ জযপরাজয় 1৬১। 
পরাজয়শ্চ মরণাম্মন্তে নৈব বিশিধ্যুতে। 
যন্থ হ্যাদিজয়ঃ কৃষ্চ। তন্তাপ্যপচয়ো ফ্রম ॥৬২। 

অন্ততো দয়িতং প্বস্তি কেচিদপ্যপরে জনাঃ। 

তগ্তাল্লবলহীনম্ত পুত্রান্ ভ্রীতনপশ্যতঃ ৷ 
নির্বেদো জীবিতে কৃষ্ণ! সর্বতশ্চোপজায়তে ॥৬৩। 
যে ছোব ধীর! হীযস্ত আর্ধ্যাঃ করুণবেদিনঃ 
ত এব যুদ্ধে হ্যান্তে য্বীয়ান্ মুচ্তে জনঃ 1৬৪। 

ভাঁরতকৌমুদী 

সর্বখেতি। বুজিনং পাপং পাপঙ্নকম্। শ্রন্গ্রহবনূ। সমৌ হুতন্ত ভোগাভাবাৎ।৬১| 
পবেতি। বিশিষ্কতে উৎকস্তাতে, ইতি নৈব মন্তে, অপমানাতিরেকাদিত্যাশযঃ £৬২। 

বিজয়েইপ্যপচয়ং দর্শয়তি-। অন্তত ইতি। হেরুঞঃ!] অপরে কেচিদ্রপি জনাঃ, অঙ্গ- 

বলহীনম্ত পরিশ্রমাতিরেকেগ হস্তাদিশকিপৃন্ম্ত, পুতান্ ভ্রাতূন্ অপশ্ঠতশ্চ, তন্ত পুরুযন্ত, 

অন্ততঃ সমীপ এব, দয়িতং প্রিয়ং জনম্, স্বত্তি। তা চ তন্ত জীবিতে সর্বত এব, নির্বেদো 

বিদ্কার উপজায়তে, দয়িতরক্ষগাসামর্ঘ্যাৎ। যট্পাদোহয়ং গ্লোকঃ।৬৩1 

যইভি। করুণবেদিন: পরশোরুজ্ঞাঃ | যবীয়ান্ নিরুষটঃ ৪৬৪ 

ভারতভাবদীপঃ . 
হেতুঃ ব্যয়ঃ জব্যাদের্নাশঃ $৬*--৬১। বিজয়োইপ্যজয়: পরাজয় এব ইইজননাশাদিত্যাহ।-- 
যন্তেতি ৪৬২1 দ্ধিতং পুত্রাদি, হে অর্গ! বলহীনন্ত জাতিবলহীনস্ত ৬৩ যবীয়ান্ 

যুদ্ধে উভয়েরই জয় বা উভয়েরই পরাজয় দেখ! যায় না; কিন্ত জয ও 

পরাজয়ে উভযেরই ক্ষতি দেখা যায় এবং পলায়নেও সৈম্তক্ষষ ও ধনব্যয হইয়। 
থাকে 7৬০॥ 

অতএব ভ্ববীকেশ! যুদ্ধটা পর্বপ্রকারেই, প্রাপজনক। কোন্ লোক 
আঘাত করিয়া প্রতিঘাত পায় না? তার পর যে নিহত হয়, তাহাব পক্ষে জয ও 

পরাজয় সমান ॥৬১% 

কৃষ্ণ! পরাজয় মৃত্যু অপেক্ষা ভাল--ইহা আমি মনে করি না। তাঁ'র পৰ 

যাহার জব হয়, তাহারও নিশ্চয়ই ক্ষতি হয় 7৬২ 

কৃ! যোদ্ধা যখন পরিশ্রযবশতঃ শত্তিশৃন্ত হইয়া পুত্র ব! ভ্রাতাদিগকে না 

দ্বেখিতে থাকিয়! যুদ্ধে অবস্থান করে, তখন বিপক্ষে অপর কতকগুলি লোক 

আনিয়া তাহার নিকটেই তাহার 'আত্মীয়কে বধ করে; সেই সময়ে তাহাব জীবনে 
সর্ববপ্রকারেই ধিককার জন্মে /৬৩| 

পপ অসি ডি তা 



৭০৪ মহাভারতে উদ্যোগ- 

হত্বাপ্যনুশযো হ্ত্যং পর্থানপি জনার্দন !। 
অনবন্ধণ্চ পাপোহত্র শেষশ্চাপ্যবশিষ্যাতে 1৬০ 

লেষে চি বলমাদাগ্য ন শেষমবশেষয়েহ | 

লর্ষোচ্ছেদে চ যততে বৈরম্যান্তবিধিৎনয়! ॥৬৬॥ 

জয়ে বৈরং প্রস্থজতি ছুঃখমাস্তে পরাজিতঃ। 
স্থং প্রশান্তঃ স্বপিতি ভিত! জয়পরাজয়ো ॥৬৭| 
জাতবৈরশ্চ পুরুষে! ছুঃখং স্বপিতি নিত্য ? 
অনিরূভেন মনসা সসর্গ ইব বেশানি ॥৬৮। 

উৎসাদয়তি ঘঃ সর্ববং যলসা স বিঘুচ্যতে। 

অকী্তিং সর্ববভূতেষু লাশ্বতীং সোহধিগচ্ছতি ॥৬৯। 

ভারতকৌমুদ্ী 
হত্বেতি। অস্থশয়ঃ অুতাপঃ, পরান্ শ্রন্। হব: পঙলায়িতন্তাহদরণম্ 1৬৫। 
শেষ ইতি। শেষে! বিপক্ষম্তাবশিষ্টো জনঃ, শেষং দ্বপক্ষাবশিষ্টং বলম্ ৬৯ 
জয় ইতি। প্রহ্ছদতি চিরায়োৎপাদয়তি। প্রশান্তো বৈরশৃন্: 1৬৭ 

জাতেতি। অনিবৃতেন অন্বম্থেন উদ্রিগ্লেনেত্যর্থঃ 1৬০ 

উদ্দিতি। উৎলাদয়তি নিরবশেষং হস্তি। শাশ্বত চিরস্থায়িনীম্ 1৬৯) 

ধাহারা ধীব, লক্জাশীল, সাধুগ্রকুৃতি ও পরশোকাভিজ্ঞ, তীঁহারাই যুদ্ধে নিহত 
হন; আর নিকৃষ্ট লোক মুক্তি পায 1৬৪॥ 

কৃষ্ণ! শ্রক্র সংচাব করিলেও সর্ধ্বদা অন্নভাপ হয় , পলাষমান শরক্রর পশ্চাং 

ধাঁবন করাও পাঁপের কার্ধা এবং যুদ্ধে বিপক্ষেব অবশিষ্টও থাকে 1৬৫॥ 
সেই অবশিষ্ট শত্রু শক্তিসঞ্চঘ কবিযা আপন পক্ষেব অবশিষ্ট রাখে না, শক্রতার 

অবসান করিবাব ইচ্ছাঘ সমস্ত বিনাশ করিবাবই চেষ্টা কৰে ॥৬৬| 

জয় দীর্ঘকালেব জন্ত শক্রতাব স্থপ্টি কৰে * পবাঞ্জিত পক্ষ ছুঃখে থাকে; আব 
শক্রতাশৃন্ত লোক জয-পরাজয়ের সম্ভাবনা পরিত্যাগ কবিযা নিরুদ্বেগে শযন 
করে ৬৭ 

সরপযুক্ত গৃহে যেমন উদ্িষ্চিত্তে অবস্থান কবিতে হয, সেইরূপ শক্রতাধুকত 
লোঁক সর্বদাই উদ্িগ্রচিত্তে দুঃখে অবস্থান করে ৪৬৮1 ৃ 

যে লোক শক্রফুল সমূলে নিম্ম্্ল কবে, সে লোক চিবকালেব জম্ত যশোহীন 
হয এবং সকলেব নিকটেই নিন্দাভাজ্ন হইযা থাকে 1৬৯। 

(৬৫) "অন্থবন্ধশ্চ পাপোহত্র_নি। (৬৪) সর্ধোচ্ছেদেন-পি। (৬৯)**শাশ্বতীং স 
নিয়চ্ছতি-_বা বরা নি। 



পর্বণি সপ্তষটিতযোহধ্যায়ঃ। ৭০৫ 

নহি বৈরাণি শাম্য্তি দীর্ঘকালধতান্যপি | 
আধ্যাতারশ্চ বিদ্যান্তে পুমাংশ্চেদ্বিগ্কভে কুলে 1৭০॥ 
ন চাপি বৈরং বৈরেণ কেশব! ব্যুপণীম্যতি। 
হবিষামির্ধথা কৃষ্ণ ! ভূয় এবাভিব্ধতে ॥৭১॥ 
অতোহম্যযথা নান্তি শীন্তিনিত্যমন্তরমন্ততঃ 
অন্তরং লিপ্নযানানাময়ং দোষো নিরম্তরঃ 1৭২॥ 

পৌরুষে যে৷ হি বলবানাধিদবদিয়বাধনঃ। 
তস্য ত্যাগেন বা শান্তির্মরণেনাপি বা ভবেৎ ॥৭৩॥ 

শি এ ওল প উ্ ধর শি শে ৩০ পন 

ভাঁরতকৌমুদী 

নহীতি। কুলে নিহতানাং বংশে, কশ্চিদিপি গুমান্ বিদ্ভতে চেতৃদা, তন্তাস্তিকে আথা।- 
তারম্তৎপূর্বপুকুযাণীং বধবক্তারশ্চ বিদ্যন্তে। অতএব তাদৃশান্পি বৈরাণি ন শাম্যস্তি ॥৭০1 

অথ প্রতিবৈরেণ বৈরং শীম্যেদিত্যাহ--নেতি । হবিধা ঘ্বতেন। ভূয়ঃ অধিকম্ 1৭১1 
অত ইতি। যতঃ অন্তরং ছিত্রম, নিত্যম্ উভয়োরেব পক্ষয়োঃ সর্বদা সস্তবপরম্ণ অতঃ 

অন্তত একতরপক্ষবিনাশাৎ অন্তথা বিনা, বৈরহ্ শীস্ির্নান্তি। অস্তরং বিপক্ষ ছিদ্রম্ 
লি্সমানানাং জনানাম্ অয়ং তদাক্রমণরূপো! দোষে! নিরত্তরঃ ৪৭২৪ 

পৌরুষ ইতি। পৌরুষে বীরত্বাদে! সতি, তন্ত যো হৃদয়বাধনো৷ মনঃপীড়াজনকো। বল- 
বান্ আধির্মানমী ব্যথা বর্ততে, কুতোহপি বৈরাগ্যারদিনা তন্ত আধৈস্তার্গেন বা মরণেন বাপি 
বৈরন্ত শান্তির্ভবেৎ ৭৩1 

ভারতভাবদীপঃ 

কনিষ্ঠ, অন্থশযঃ পশ্চাতাপঃ 8৬৪৪ অন্বদে! দোযোৎ্পাদঃ স চ পাপঃ বষ্টপ্রঃ শেষঃ শত্োঃ 
শেষং হ্বন্ত 1৬৫--৬৭॥ অনিরৃত্বেন অদ্থস্থেন ?৬৮--১॥ অত ইতি। যতঃ অন্তরং ছিদ্র 

নিত্যম্ অপরিহাধ্যম্ অতো৷ হেতোঃ অত্থতোহযথা খ্বন্ত শত্রোরা নাশং বিনা শাস্তিরাতি £৭হ। 

অয়ং দোষঃ নাশাখ্যঃ, অন্তত ইত্যেতহ্যাচট্টে পৌরুষের ইতি সা্গেন ৪৭৩ বিষতাং 
দীর্ঘকালের শত্রতীবও নিবৃত্বি হয না। কারণ, বংশে যদি একটী লোকও 

থাকে, তথাপি তাহার নিকটে পূর্ব্বঘটনা বলিবাঁব লোক অনেক থাকে 7৭০: 
কৃষ্ণ! শত্রতীদ্বাবাও শক্রতীর নিবৃত্তি হয নাঃ বরং ঘৃতদ্বারা অগ্নির হায় 

শত্রতাঁছার! শত্রুতা অধিক বৃদ্ধিই পাঁইযা থাকে 1৭) 

উভয় পক্ষেরই ছিদ্র যখন নর্ববদা সম্ভবপর, তখন একপদ্ষেল বিনাশ বাঠীয় 

শাস্তি হইতে পাঁবে না। ছিড্রানুসদ্ধাধা লোকদিগেব এই দোষ সর্ধলেই 

হইয়া থাকে ৪৭২ 
পুরুষকার থাকিলে, দর্দপীডাঁভনক প্রধল যে গনের বেদনা থাকে বৈরাগান 

বশতঃ তাহার আগ করিলে, কিংবা হৃহ্া হইলে তাহার নিরুতি হয দত 

উদযোগ-৮৯ (১৪) 



৭০৬ মহাভারতে উদ্যোগ 

অথবা যূলঘাতেন দ্বিষতাং মধুসূদন !। 
ফলনির্কৃতিবিদ্ধা স্তাতমশংসতরং ভবে ॥৭৪॥ 

যা তু ত্যাগেন শান্তিঃ স্তাতদৃতে বধ এব সঃ। 
সংস্যাচ্চ জ্মুংচ্ছদাদ্দিষতামাত্বনন্তথা ॥৭৫1 

ন চ ভাত্ত,ং তদ্িচ্ছামে! ন চেচ্ছামঃ কুলক্ষয়মূ। 

আতর যা! গ্রণিপাতেন শান্তিঃ সৈব গরীযসী ॥৭৬া 
সর্ববথা যতমানানামযুদ্ধমভিকাজ্জতাম্। 

সানডে প্রতিহতে যুদ্ধং প্রসিদ্বং নাপরাক্রমঃ ॥৭৭॥ 
জপ সাপ স্ব »ী সীল 

ভারতকৌমুদী 
অথবেতি। মূলঘাতেন সমূলোচ্ছেদেন। ইদ্ধা উজ্জলা! পূর্ণেত্যর্ঘ, ফলনিবৃতিঃ রাজ্যাদি- 

লাভনিষ্পত্তি। তত মূলঘাতনম্ ৪৭8 
অথ বাজ্যত্যাগাদেব শাহির্ভবিয্াতীত্যাহ- যেতি। তৎ যুদ্ধম, খতে বিনা, ত্যাগেন 

রাজ্যাহ্যপেক্ষয়া, যা তু শাস্তিঃ শ্যাৎ ঘ তু, দ্বিভাং সংশয়াৎ পরত আক্রমিয্াতি ন বেতি 
সন্দেহাৎ তৎ্মন্দেহেনাতবন উদেগাদিত্যর্থ৮ তথা তেনৈব সংশয়েন আত্মনঃ সমুচ্ছেদাঘা বধ এব 
বধহেতুবেব। অতো! রাজ্যত্যাগে। ন যুক্ত ইত্যাশয়ঃ ॥৭৫। 

নেতি। তৎ্বাজ্যম্। কুলক্ষযং যুদ্ধেন। প্রণিপাতেন আন্গত্যন্থীকারেণ ॥৭৬ 

সর্বথেতি। যতমানানাং শাস্তযে, অযুদ্ধং সদ্ধিম। অপবাক্রমঃ কাপুকষতা ৭৭1 

ভাব্তভাবদীপঃ 
মূল্ধাতেন ফলনির্তিঃ নিষণ্টবরাজ্যাপ্রানতিঃ ইসা প্রদীথা হাথ ভাবা চ বৃশংসতরং ন 
ভবেৎ নৃশংসং তু ভবেদেবেত্যর্থ । অতঃ শম এব শ্রেয়ানিতি ভাবঃ ॥৭৪| ত্যাগেন বাজা- 
স্তেতি শেষঃ। তদৃতে রাজ্যং বিনা দ্িষতাং সংশয়াৎ কিং শত্রবশ্ছিত্রে প্রহরি্ত্তি উত 
উপেক্ষাৎ করিম্যন্ত্েবংরপাৎ আত্মনঃ ভষটত্রীকল্ত সন্ভঃ সমুচ্ছেদাৎ, নাশসভ্ভবাৎ অতো রাজ্- 
ত্যাগো ন যুক্ত ইতি ভাবঃ ॥৭৫॥ সিদ্ান্তমাহ-ন চেতি ॥৭৬1 সর্ধবর্থা দামদানভেদৈ 

অথবা৷ সমূলে শক্রসংহাব কবিলে সম্পুর্ণ ফল হয় বটে; কিন্তু তাহা অত্যন্ত 
নশংসেব কার্ষ্য হয় ॥৭৪॥ 

, কিন্তু যুদ্ধ না করিয়া বাজ্য ত্যাগ করিলে যে শাস্তি হয়, তাহাও বধেবই তুল্য । 
কাবণ তাহাতে শক্রগণেব সন্দেহবশতঃ উদ্বেগ চলিতে থাকে এবং শক্রবা নিজেব 
উচ্ছেদও কবিতে পাবে ॥৭৫॥ 

অতএব আমর৷ বাজ্যত্যাগ কবিতেও ইচ্ছা কবি না, কিংবা যুদ্ধ কবিযাও 

কুলক্ষয় করিবাব অভিপ্রা কবি না; কিন্তু এক্ষেত্রে আন্মুগত্য ত্বীকাব কবায থে 

শাস্তি হইবে, তাহাই আমাদের ভাল ॥৭৬। 



পর্ব্বণি সপ্তষর্টিতমোহধ্যায়ঃ। ৭০৭ 

প্রতিঘাতেন সাত্তম্ত দারণং সংপ্রবর্ততে ৷, 
তচ্ছুনামিব মম্পাতে পণ্ডিতৈরুপলক্ষিতমূ 19৮1 
লাহ্ুলচালনং ক্ষেড়া প্রতিবাচো বিবর্তনমূ। 
দত্তদর্শনমারাবন্ততো যুদ্ধং প্রবর্ততে 1৭৯] 
তত্র যো বলবান্ কৃষ্ণ! জিত্বা সোহতি তদামিষম। : 
এবমেব মনুষ্েষু বিশেষ নাস্তি কশ্চন ॥৮০| 

রি ৯ হল ভর যা | জর জি রি 

ভারতকৌমুদী 

প্রতীতি। দারুণ যুদ্ধম। শুনাং কুকুরাণাম্, সম্পাতে সংঘর্ষে ৪৭৮ 
হৃকুরিসংঘর্ষক্রমমাহ দ্যাভ্যামূ। লাঙ্গুলেতি। লাঙ্গুলচালনম্ অন্থত্র ধ্বজকম্পনম্। দ্কেডা 

গ্জনম্, অন্তত সিংহনার্দঃ। প্রতিবাচঃ পরস্প্রধর্থরম্বরগ্রকাশঃ, পবষ্পরমাক্ষালনোক্তয়ন্চ। 
বিবর্তনম্, উভয়জৈবাগ্রগতিঃ | দৃত্তদর্শনং মুখব্যাদানকালে অধরদংশনকালে চ। আরাব 
উত্যন্রাপি ঘোরতরগর্জনম্ 1481 

ভগ্রেতি। অত্তি ভক্ষষতি, আমিবং মাংসং ভোগ্যবস্ত চ, “আমিষং পুংনগুংসকমূ। 

ভোগ্যবগ্তনি সম্ভোগেহপুযুৎকোচে পললেছপি চ 1” ইতি মেদিনী 1৮০1 

ভাব্তভাবদীপঃ 
রাজ্যার্ঘং যতমানানাং যুদ্ধ, গ্রসিত্ধম্ অবগ্তং কর্তবামিতার্ঘ:। ন তু অপরাক্রমঃ ব্লীবত্ং যুক্ত 
ইতি শেষ; ॥৭৭॥ দারুণং যুদ্ধং তক্ছ্ুনামিব নিন্দামিত্যর্ ॥৭৮॥ দৃষ্টান্ত বিবুণোতি-- 

নাঙগুলেতি। অন্তর লাছুলেন ধ্বজ উপমীয়তে , ক্ষেখডা ধ্বনিকৌঁটিল্যং পবস্পবছিন্ঞানবেষণথ 
প্রতিবাচঃ পরম্পরনিন্থা শ্বপ্রশংসা চ, বিবর্থনং ভূমৌ লু্নম্, দস্তদরশনং মুখস্ত ব্যাদানেন 
আবাবঃ ভাষণং পক্ষে সিংহনাদঃ ॥৭৯ সর্বথেতি। অনাদরে রাজ্যন্থাপ্রাঞ্চিঃ যুদ্ধে 

| আমবা সন্ধি কামনা করিষাই শাস্তির চেষ্টা করিব; ভাহাতে সামপ্রয়োগ 

চর 

নিক্ষছল হইলে যুদ্ধ কবিতে হইবে$ কিন্তু কাঁপুকষতা অবলম্বন করিব 
না ॥৭৭1 

সামপ্রয়োগের ব্যাঘাত ঘটিলে ধর্ববত্রই যুদ্ধ ঘটিযা থাকে? তাহা কুকু'ব- 
গণেব সংঘর্ষের গ্াষ মানুষদেব সংঘর্ষে বেলাযও পণ্ডিতের! লক্ষ্য করিযা- 

ছেন॥৭৮৫ 
কুকুরগণেব প্রথমে লাঙ্গুলসঞ্চালন, তাহাব পব গর্জন, ভৎপনে ঘর্থরধ্বনি- 

কবণ, পৰে সম্মুখে গমন, তদনস্তব দস্তপ্রদর্শন, তাহার পর ঘোরতর গর্জন এবং 
তৎপবে যুদ্ধ হইয়া! থাকে 1৭৯ 

কৃষ্ণ! সেগুলির মধ্যে যেটা খলবান, সেইটাই জয় করি! সেই নাংস 
ভক্ষণ করিযা থাকে; স্ুৃতবাং মানুষদের মধ্যেও এইরূপই রীতি ; কিন্ত কোন 

বৈষম্য নাই 1৮ 



৭০৮ মহাভারতে উদ্যোগ্গ- 

সর্ব! ত্েতদুচিতং ছূর্বলেয়ু বলীয়সামূ। 
অনাদরোহবিরোধশ্চ প্রণিপাতী হি দুর্ববলঃ 1৮১ 

পিতা রাজা ঢ বৃদ্ধশ্চ সর্ববথা মানমর্ছতি | 
তম্মাম্মান্যম্চ পুজ্যশ্চ ধৃতনাষ্ট্রো জনার্দন !॥৮২॥ 

' পুত্রস্েহণ্চ বলবান্ ধতরাষট্রম্ত মাধব | 
স পুত্রবশমাপন্নঃ প্রণিপাতং গ্রহান্যতি 1৮৩ 
তত্র কিং মন্সে কৃষ্ণ! প্রাপ্তকালমনন্তরমূ। 

কথমর্থাচ্চ ধর্মীচ্চ ন হীয়েখহি মাধব 11৮81 
ঈদৃশেহত্যর্থকৃচ্ছে-হল্মিন্ কমন্যং যধুনুদন | | 

উপসংপ্রষট,মঙ্গমি ত্বামুতে পুরুযোত্ম !1৮৫॥ 
প্রিয়ম্চ প্রিয়কামশ্চ গতিজ্ঞঃ সর্ববকর্মণাম্। 

কে হি কৃষ্গান্তি নভ্বাদৃক্ সর্ধবনিষ্চয়বিৎ নুহ ॥৮৬| 
নি . 

সর্বথেতি। অনাদরঃ অবজ্ঞা, অবিবোধঃ সদ্ধিঃ ॥৮১। 

আত্মনো দৌর্ধল্যাভাবেহপি অন্তথা প্রণিপাতৌচিত্যমাহ--পিতেতি। মানং প্রাগ-ম্1৮২। 
শহ্কতে পুত্রেতি। বলবান্ গ্ঠায়জ্ঞানাপেক্গয়া | প্রহান্থতি পবিত্যক্ষ্যাতি 1৮৩ 

তত্রেতি। প্রাপ্তকালম্ উচিতম্, অনস্তরমিতঃপবম্। হীয়েমহি ভ্রশ্তামঃ 1৪1 

ঈদৃশ ইতি। অত্যর্থকষ্ছে অতিদুষরকর্তব্যে। উপ সমীপে ।৮৫1 

তাৰ পর, সর্ধ্বপ্রকারে ইহাই উচিত যে, প্রবলেরা ছুর্র্বলদের উপবে 
অবজ্ঞাই করিবেন? কিন্তু বিরোধ কবিবেন না। কারণ, ছূরর্বলেরা প্রবলদের 
আন্গগতাই করিয়া থাকে ॥৮১॥ 

কৃষ্ণ! বিশেষতঃ পিতা, রাজা ও বৃদ্ধ সর্বপ্রকারে সম্মান পাইবাঁবই যোগ্য; 

সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র আমাদের মাননীয় ও পূজনীয় ॥৮২॥ 
কৃষ্ণ! স্যাঁ্য বিবেচন! অপেক্ষা ধৃতরাষ্টরের পুত্রন্মেহই প্রবল ; স্ৃতবাঁং ভিনি 

পুত্রেব বশীভূত হইয়া আমাদের প্রণিপাত অগ্রাহ্য কবিতে পারেন 1৮৩ 
কৃষ্ণ! যদি তাহাই হয়, তবে আমাদের এখন কি করা উচিত বলিযা 

তুমি মনে কর? মাধব! আমব! কি করিয়া! স্বার্থ ও ধর্ম হইতে ভষ্ট না হইয়া 
পারি ? 0৮৪॥ 

মধুসুদন | পুরুষৌত্তম ! এইবপ এই গুরুতব অর্থকৃচ্ছে, তুমি ভিন্ন অন্ত কাহাব 
নিকট আমি জিজ্ঞাস! করিতে পারি 11৮৫॥ - 

(৬৫) ঈদে হর্থকঙ্ছে--পি। 



পর্ব্বনি সপ্তষ্টিতমোহধ্যাফঃ। 8০৯ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাঁচ ধর্্মরাজং জনার্দিনঃ | 
উতয়োরেব বামর্ে যান্যামি কুরুসংসদমূ ॥৮৭॥ 
শমং তত্র লভেয়ঞ্েদ্যুতরদর্থমহাপয়ন্। 

পুণ্যং মে স্মহদ্রাজন্। চরিতংস্তাম্মহাফলম্ ॥৮৮॥ 

মোচয়েরং মৃত্যুপাশাত সংরন্ধান্ কুর্গ্জয়ান্। 
পা্বান্ ধার্তরাষ্ট্ীংস্চ সর্ববাঞ্চ পৃথিবীমিমাম্ 1৮৯/ 

যুধিষ্ঠির উবাচ। 
ন মমৈতম্মতং কৃষ্ণ! বত্তং যায়াঃ কুরূন্ প্রতি। 
হযোধনঃ সুক্তমপি ন করিষ্ৃতি তে বচঃ ॥৯০॥ 
সমেতং পাধিবং ক্ষত্রং হূর্য্যোধনবশানুগমূ। 
তেষাং মধ্যাবতরণং তব বৃষ! ন রোচয়ে ॥৯১।॥ 

প্রিয় ইতি। প্রিয় প্রিয়কামশচান্মাকম্, গতিজঃ ভাব্যবস্থাবিৎ 7৮৬ 
এবমিতি। বাং যুবয়োঃ যুধিচিরহূর্ষযোধনয়োঃ 7৮৭ 
শমমিতি। শমং শান্তিম। অহাপয়ন্ হীনমুর্বন্ ॥৮৮ 
মোচয়েয়মিতি। সংরৰান্ যুদ্ধায় ধৃতোৎসাহান্ ৮৯ 
নেতি। যায়! গচ্ছেঃ। ুক্তমপি অর্থাক্ষরয়োঃ সৌন্দর্য্েণ হুন্বরমুক্তমপি 1৯০ 

কৃ! তোমার তুল্য প্রিয়, প্রিষকামী, সকল কার্যে গতিবিৎ এবং সর্বব- 
বিষয়েব নিশ্চয় সুহৃৎ আমাদের কে আছে ?” 1৮৬| 

বৈশম্পারন বলিলেন__বুধিষিব এইরূপ বলিলে, কৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন 
্র্শবাজ! আমি আপনাদের উভযেব স্বারথরক্ষার জন্ঘই কৌববদভায় গমন 
কবিব।৮৭ 

রাজা । তাহাতে যদি আপনাদের স্বার্থের হানি না করি! শীস্তি ঘটাইতে 
পাঁরি, তবে আমার মহাফলজনক গুরুতব পুণ্য কৰা হইবে 1৮৮1 

আব তাহ! হইলে, ঘুদ্ধোৎসাহী কৌরব, স্পয়, পাব, ধার্তরাষ্ট্র এবং এই সমগ্র 
গৃথিবীকেই আমি মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত কবিতে পাৰিব” 1৮৯1 

যুধিিব বলিলেন--“কৃষ্ণ! তুমি যে কৌববগ্গণেৰ নিকটে গমন করিবে, ইহা! 
আমাব মত নহে। কাবণ, প্রথমতঃ ভূমি ভাল কথ! বলিলেও, ূ র্ষ্যোধন তাহ৷ 

রক্ষা করিবে না॥৯৭| 

(৮৯)-ন্দংবস্ধান্ কুকুহতয়ান্--পি। 



৭১৩ মহাভারতে উদ্যোগ- 

ন হি নঃ প্রীণয়েদ্জব্যং ন দেবত্বং কৃতঃ ভুথমূ। 
নচ সব্ধামরৈগ্ব্ধ্যং তব ভ্রোহেণ মাধব !1৯২। 

ভ্ীতগবানুবাচ। 
জানাম্যেতং মহারাজ! ধার্ডরাষ্ট্ন্ত পাপতাম্। 
অবাচ্যান্ত ভবিষ্যামঃ সর্ববলোকে মহীক্ষিতাম্ ॥৯৩| 
ন চাঁপি যম পর্ধ্যাপ্ডাঃ সহিতাঃ সর্ববপাধিবাঃ | 
তুদ্ধন্ত সম্মুখে স্থাতুং সিংহস্তেবেতরে মৃগাঃ ॥৯৪1 
অথ চেতে প্রবর্ত্তে ময়ি কিঞিদসাম্প্রতম্ । 
নির্দহ্ষং কুরূন্ সর্বধানিতি মে ধীয়তে মতিঃ ॥৯৫| 

ক শা আপাত পচা 

নমেতমিতি। পাধিবং পৃথিবীসন্বদ্ধি। ন রোচিয়ে তব ধর্ষণসভ্তবাদিত্যাশয়ঃ 1৯১1 
নেতি। ভ্রব্যং ধনম্। প্রোহেণ দ্রোহনিবন্ধনাপমানেন 1৯২৪ 

জানামীতি। পাপতাং পাপমতিতাম। অবাচযাঃ স্ধষে চেনাদনিন্দ্যা: ॥৯ ৫ 

নেতি। স্থাতুং পর্ধ্যাপ্তাঃ পক্ত। তবিয্স্থীতি শেষ: ॥281 

“অথেতি। অসাম্প্রতম্ অযুজং কর্ত,মূ। মে ময়া, ধীয়তে অবলব্যতে ॥৯৫। 

ভার্তভাবদীপঃ 
কুলক্ষযঃ প্রণিপাতে তু দৌর্বনাপ্রসিদ্ধিঃ 1৮১॥ অস্তযঃ পক্ষোহপি ন সেত্ততীত্যাহি--পিভেতি 
দবাত্যাম্ 1৮২ গ্রহান্ততি ন ম্বীকবিষ্ততি 4৮৩--৯৪॥ তে ত্বৎসন্ঘক্ধিনি ময়ি চেৎ কুর- 

দ্বিতীয়তঃ, ছূর্য্যোধনের বশবন্তাঁ পৃথিবীব সমস্ত ক্ষত্রিয় সেখানে সমবেত 
হইয়াছেন; তীহাদের মধ্যে তোমার অবতবণ কবাটা আমি ভাল মনে কৰি 
না ৯১1 

কাঁবণ, কৃষ্ণ! ূর্য্যোধন জিঘাংসাঁবশতঃ তৌমাব কোন অপমান কবিলে, “ 
ধন, সুখ, দেবত্ব, কিংবা! সমস্ত দেবতাঁব প্রভূহও আমাদিগকে সন্তষ্ট কবিতে 
পারিবে না” ॥৯২। 

কৃষ্ণ বলিলেন_-“মহাবাঁজ | দূর্ধ্যোধনেব এইবপই পাপবুদ্ধি বটে, ইহা 
আমি জানি ঃ (তথাপি স্ধিব জন্য আমি সেখানে গেলে) সমগ্র জগতের রাজাদের 
নিকটেই আমবা! অনিন্দনীয় হইব ॥৯৩| 

তা'ব পর, ক্রুদ্ধ সিংহেব সম্মুখে যেমন অপব পণুরা থাকিতে সমর্থ হয না) 
সেইরূপ আমি ক্তুদ্ধ হইলে, আমাৰ সম্মুখে বাজারা সকলে লগ্মিলিত হইযাও 
থাকিতে সমর্থ হইবেন না 1৯৪। 

(৯৯)-“ন্ুদ্বন্ত নংযুগে বা! বরা নি। (৯৫)"প্রবর্তেরন্_"বা বরানি। 



পর্ববণি সপ্তযষ্টিতমোহ্ব্যায়ঃ। ৭১১ 

ন জাতু গমনং পার্ধ! ভবেতন্র নিরর্ঘকমূ। 
অর্থপ্রাপ্তিঃ কদাচিৎ স্তাঁদন্ততো বাহপ্যবাচ্যতা ॥৯৬| 

_.. ফুধিতির উবাচ। 
যস্তুত্যং রোচতে কৃষ্ণ! স্বস্তি প্রা্ম,হি কৌরবান্। 
কৃতার্থং স্বস্তিম্তং ত্বাং*দ্ক্ষ্যামি পুনরাগতম্ ॥৯৭॥ 
বিশ্বকূসেন। কুরূন্ গন্বা ভারতান্ শষয় প্রভো !। 

যথা সর্ব সমনসঃ সহ স্যাম মচেতসঃ ॥৯৮] 

ভ্রাতা চাসি সথা চাসি বীভৎসোর্মম চপ্রিরঃ 
সৌহুদেনাবিশস্ক্যোহসি স্বস্তি প্াপ্হি তৃতয়ে |৯৯| 

ৃ ভারতকৌমুদী 
নেতি। অর্থপ্রান্তিঃ করলাভঃ। অন্ততঃ শেবতঃ, অবাচ্যত৷ অনিন্দযত। 1৯৬ $ 

যদিতি। যজ্রোচতে তৎকুর্বিতি শেষঃ। শ্বপ্তি মন্ধলেন। কৃতার্থং কৃতকার্ধ্যম্॥৯৭॥ 
বিষগিতি । বিধক্ পর্বান্থ দিচ্ছ পেন! বন্ত পঃ। হে প্রভো। বিধকৃসেন | কৃষ্ণ! 

হৃচেতনঃ শ্বভাবত এব অবৈরচিত্তা বয়ম, দহ কৌরবৈ; সার্ধমূ সর্ব যথা কুমনসঃ সন্ধিঘটিত- 
শাস্তিলাভেন প্রণমচিত্তাঃ। শ্তাম ভবেম, কুরন্ গত্বা, ভারতান্ ভরতবংশীয়ান্, তথা শময় 
বৈরশূন্ান্ কু 1৮৮ 

ভ্রাতেতি। প্রিয় আধিক্যেন। পতি মননলম্, ভূভয়ে উভয়পক্ষণম্পদে 1৯৯ 

স্থৃতবাং কৌববেবা যদি আমাব উপবে কোন অসন্গরত ব্যবহাব কবিতে 

প্রবৃত্ত হয়, তবে আমি সকল কৌববকেই দগ্ধ কবিয! ফেলিব? এই ধারণাই 
আমি পৌষণ কবিতেছি (৯৫॥ 

অতএব মহারাজ! সেখানে আমার গমনটা কখনও নিবর্থক হইবে না। 
হয়ত, কখনও ফললাভও হইতে পাবে; অন্ততঃ অনিন্দনীয়তা ত হই- 
বেই” ॥৯৬| 

'ঘুরধিষটির বলিলেন--“কৃষ্ণ! তোমা যাহাতে অভিকচি হয়, তাহাই কর; 
তুমি কুশলে কৌরবগণেব নিকটে গমন কব এবং কৃতকার্ধ্য হইযা পুনবাষ কুশলেই 
আগমন কর ॥ সেই অবস্থাই যেন তোমাকে দেখিতে পাই ।৯৭| 

প্রভ! কৃষ্ণ! আমাদের মন ভালই আছে; কিন্তু কৌববদের সহিত 

আমাদের সকলের মনই যাহাতে ভাল হব, তাহার জন্ত তুমি কুরুদেশে যাইযা 
ভবতবংশীয়গণকে শাস্ত কর 7৯৮! 

. তুমি আমাদেব ভ্রাতা ও সখা! এবং তুমি আমাৰ ও অঞ্জুনেব অত্যন্ত গ্রীতি- 

শি শি শর: ভরা 



৭১২. মহাভারতে 

অস্মান্ বেখ পরান্ বেখ বেশার্থান্ বেখ ভাষিতৃমৃ। 

যদ্যদন্মদ্বিতং কৃষ্ণ! ততদ্বাচ্যঃ নুযোধনঃ ॥১*০| 
তদ্যদ্বর্মেণ সংযুক্তমুপপছ্োদ্ধিতং বচঃ। 
তত কেশব! ভাষেথাঃ সান্তৃং বা যদি বেতরু ॥১০১। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহজ্ম্যাং সংহিতায়াং বৈয়ালিক্যামুদ্যোগপর্ধ্বণি 
ভগবদ্যানে ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে সপ্তযস্তিতযোহতধ্যায়ঃ ॥ .1% 

6ন 2 

ভারতকৌমুদী 
অন্মানিতি। অর্থান্ প্রয়োজনানি। বাচ্যো বক্তব্যঃ ॥১০০1 

যদ্দিতি। উপপদ্েৎ সঙ্গচ্ছেত। সাত্বম্ অনুনয়বাক্যম ইতরৎ রক্ষম্ ॥১.১৪ 

+ ইতি মহামহোঁপাধ্যায়-ভারতাচার্য-মহাকবি-পপ্রভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাত্তবাগীশভটাচার্য্য- 
বিরচিতায়াং মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌমুদরীসমাখ্যায়ামুদূযোগপর্ববাণি 

ভগবদ্যানে নপ্তযটিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০। 

ভারতভাবদীপঃ 

কতম্ অসাম্প্রতং অযুক্তম্ বধবদ্ধাদি প্রবর্তেত তদা| নির্দেহযং কুরূনিত্যয়ঃ ॥৯৫--৯০॥ কুরূন্ 

গত্বা তথা বদেতি শেষ ।৯৯--১০৭॥ যদদীতি। অধর্েণ সাস্বং নো রাজ্যাধার্হাণাং পঞ্চগ্রাম- 

দানেন। অধর্শেণ ইতরৎ দ্তেনৈৰ রাল্যপ্রত্যাদানমূ। বৃহাস্বাদক্ষহায়ন্ত প্রাপতত্বাৎ। 

যন্তধর্েণেতি সত্যং বেতি চ পাঠে ত্বন্ৃতন্ত ধর্মসংযুক্তত্বমহিংসাপ্রাধান্যেন বোধ্যম্ ॥১০১৪ 
ইতি শ্রীমহাভাবতে উদৃযোগপর্ব্ণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তবিতমোহ্ধ্যায়ঃ 1৬৭ 

ভাজন % আর তোমার সৌহার্দবিষষে আমাদের কোন সন্দেহ নাই; স্ুতবাং তুমি 
উভয়পক্ষের সম্পদেব জন্য মঙ্গল লাভ কব |৯৯| 

কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগকে জান, কৌরবগণকে জান, প্রয়োজন জান এবং 

কথা বলিতেও জান; অতএব যে যে বাক্য আমাঁদেব হিতজনক হইবে, তাহা 
তাহাই ছুর্যোধনকে বলিবে ॥১০০| 

কেশ্ব ! যে যে বাক্য ধর্মসংযুক্ত, যুক্তিযুক্ত ও হিতজনক হইবে, সে সে বাক্য 
কোমল বা! রূক্ষ হউক, সেগুলি তুমি বলিবে” ॥১০১1 

চি 

* ***একসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়» --নি, « *ঘিসপ্ততিতযোহ্ধ্যায়ত _-বা বর] । 

০ পপ | সস শা 
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ভ্রীভগবানুবাচ। 

স্জয়্থ শ্রন্তং বাক্যং ভবতশ্চ শ্রচ্তং ময় । 
সর্ববং জানাম্যভিপ্রায়ং তেষাঞ্চ ভবতশ্চ যঃ ॥১| 

তব ধর্মাশ্তরিতা বৃদ্ধিন্তেষাং বৈরাশ্রয! মতিঃ। 

যদযুদ্ধেন লভ্যেত তত্তে বহুমতং ভবেৎ ॥২॥. 

ন চৈবং নৈঠিকং কর্ম ক্ষত্রিয়স্য বিশাংপতে || 
আহ্ব্রাশ্রমিণঃ সর্ধ্বে ন ভৈঙ্ষং ক্ষত্রিয়শ্চরেত ॥৩| 
জয়ে। বধো বা সংগ্রামে ধাত্রাদিষঃ সনাতনঃ | 
বধ ক্ষত্িয় তব কার্পণ্য ন প্রশস্তাতে 18॥ 

॥ নহি কাপণ্যমান্থায় শক্যা বৃতিযুরধিঠঠির 11 
বিক্রমন্য মহাবাহে। ! জহি শত্রুন্ পরন্তপ ! ৫1 

ওযা রা ররর কা আস 

ভারতকৌমুদী 
অ্য়ন্তেতি। তেযাং দুর্য্যোধনাদীনাম্, ধঃ অভিপ্রাষঃ ॥১ 

ননৃভয়ো: কোহভিগ্রাষ ইত্যাহ --তবেতি। হও রাজ্যার্ধং যৎকিঞিদা ॥২। 
অবসাদৎ নিবর্ধ্য যুধিষ্িরমৃত্েজয়তি শ্লোকললাতেন। নেতি। নৈঠিকং যাবজ্সীবম্, কর্ম 

বনবাসাদিকার্য্যম্ 1৩ 

জয় ইতি। কাপনণ্য ক্ৈব্যম্£1 

কৃষ্ণ বলিলেন--“মহাবাজ ! আমি সগ্তয়েব বাক্য শুনিয়াছি, আপনার 

বাক্যও শুনিলাম ; আব কৌরবগণেৰ যে অভিপ্রাষ এবং আপনারও যে অভি- 
প্রায় মে সকলও জানি 1১ 

আপনাৰ বুদ্ধি ধর্মাশ্রিত। আব তীহাদেব বুদ্ধি বৈবাশ্রিত; সুতরাং বুদ্ধ 
ন! কবিয়া যাহা লাঁভ কব! যাইবে, তাহাই আপনাব বিশেষ আঁদবের হইবে 1২ 

কিন্তু নবনাথ! সকল আশ্রমীই বলেন_যাবজ্জ্ীবন বনবাস কৰা দত্রিয়ের 
ধর্ম নহে এবং ক্ষত্রিয় ভিক্ষাবৃত্তি করিবেন না ॥৩| 

বিধাতা নির্দেশ কবিযাছেন যে, যুদ্ধে জয় কবা বা! নিহত হওয়াই ক্ষত্রিযের 
সনাতন ধর্ম? কিন্তু দুর্বলতা ভাহাব পক্ষে প্রশস্ত নহে 1৪৫ 

উদ্যোগ-** (১৪) 

পপ জি পি ক 



৭১৪ বহাঁভারতে | উদৃযোগ- 

অতিগৃদ্ধাঃ কৃতন্নেহা দীর্ঘকালং লহোধিতাঃ। 
কৃতমিত্রাঃ কৃতবল! ধার্তরাষ্ট্রাঃ পরন্তপ 1 ॥৬| 
ন পর্য্যাধোহস্তি যত সাম্যং তবয়ি কুযু্ণবিশাংপতে !। 
বদবভাং হি মন্যান্তে ভীক্মন্রোণকপার্দিভিঃ ॥৭॥ 
যাঁকচ্চ মার্দবেনৈতান্ রাজন্নাপচরিস্মপি। 
তাবদেতে হুরিয্ন্তি তব রাজ্যমরিন্দম ! ॥০॥ 

নানুক্রোশান্ন কাপণ্যান্ন চ ধর্মার্থকারণাৎ | 
অনং কর্ত,ং ধার্তরা্ট্ীস্তব কামমরিন্নম ! ॥৯| 

নেতি। বৃত্তির্ীবিকা, নির্ববাহযিতুং ক্ষত্রিয় ন শক্যেতার্ঘঃ ॥৫ 
অতীতি। অতিগৃদ্ধা মহালুদ্ধাঃ, কুতন্নেহা আনীতবীরেষু, রুতসৌহার্দাঃ। রুতমিজাঃ 

সংগৃহীতমিত্রা* কুতবলাঃ শিক্ষাত্যাসাদিন! নঞ্চিতশক্ত্চ ।৬| 
নেতি। পর্যাযঃ সম্ভাবনা । পাম্যং বাজ্যার্ছদানেন ॥৭॥ 

যাবদিতি। এতান্ ধার্তরাষ্রান্। হরিস্ত্ডি হ্বাধিকারে র ক্ষিস্তাতি 1৮৫ 
নেতি। অঙ্থক্রোশাৎ কপাযাঃ। কার্পণ)াৎ দেন্তাৎ | অণং সমর্থায, কামমভীষ্ম্ ॥9। 

ভারতভাবদীপঃ 
সপ্য়গ্তেতি ॥১-:২॥ নৈঠিবং কর্ম যাবজ্জীবং ব্রন্থচর্যাং পারিব্রাজ্যঞ্চ বিহিতমিতি 

শেষ; ॥ কার্পনাং গ্রামপঞ্চকং দেহীতি দীনবচনম্ £৪॥ বৃত্তিঃ জীবিকা কর্তমিতি শেবঃ 141 

অতিথৃদ্ধা অত্যন্তলুধাঃ ॥৬। পর্যায় উপায়ঃ, যেন, বলবস্তাং শ্বস্তেতি শেষঃ 11৮ 

মহাবাজ ! ক্ষত্রিয় হুর্্বলতা অবলম্বন কবিয়া! জীবিকানির্বাহ করিতে পাবেন 
না; অতএব মহাঁবাহু পবস্তপ! আপনি বিক্রম প্রকাশ ককন এবং শঞ্র 

সংহাব ককন 1৫ 
রাঁজা! অত্যন্ত লোভী ধার্ডবাষ্ট্রেবা মিত্রসংগ্রহ কবিয়াছে, তাহাদের দহিত 

সৌহার্দ স্থাপন কবিয়াছে ও দীর্ঘকাল একত্র বাঁদ করিয়াছে এবং শিক্ষা ও 
অভ্যাসদ্বাবা শক্তিনঞ্চঘ করিয়াছে ॥৬। 

সুতরাং নরনাঁথ! তভাহাঁবা আপনাব উপরে যে সাম্য স্থাপন করিবে, দে 

বিষয়ে কোন সম্ভাবন! নাই। বিশেষতঃ তাহা! ভীম্ম, প্রোণ ও কৃপপ্রভতিব 
বলে আপনাদিগকে প্রবল বলিয়াই মনে কবে ৪৭! 

অবিন্ধম রাজা! আপনি বতকাল ধার্রাষ্ট্রদের সঙ্গে কোমল ব্যবহার 
করিবেন, ততকালই তাহারা আপনার বাজ্য নিজেদেব অধিকারে বাখিবে ॥৮ 

অবিন্বম! তাহাদেব দয়া, আপনাদের দৈন্যপ্রকাশ, কিংবা ধর্শা ও প্রযো” 

জনবশত; ধার্বাষ্ট্রের আপনাব অভাষ্ট সম্পাদন কবিবে না ॥৯ 



'পর্বণি . অইটধ্রিতমোহত্যায়ঃ। ন১৫ 

এতদেব নিমিতং তে পাগুবাস্ত ধা ত্বধি। 
নাম্বতপ্যন্ত কৌগীনং তাবৎ কৃত্বাপি দুফরমূ ॥১০| 
পিতামহস্য দ্রোণস্য বিছুরস্ত চ ধীমতঃ | 

ত্রাঙ্মণানাঞ্চ সাধুনাং রাজ্ঞশ্চ নগরম্থা ৯ ॥১১॥ 

পশ্যভাং কুরমুখ্যানাং সর্ধেষাষেব তত্বতঃ | 
দানশীলং মৃছুং দাস্তং ধর্দশীলমনুব্রতমূ ॥১২। 

যত্তামুপধিনা রাজন্! দ্যুতে বঞ্চিতবাংস্তদা | 
ন চাপত্রপতে তেন নৃশংসঃ স্বেন 'কর্মগা ॥১৩॥ (বিশেষকস্) 
তথাশীলসমাচারে রাজন্। ম! প্রণযং কথাঃ । 

বধ্যান্তে সর্বলোকানাং কিং পুনস্তব ভারত ! ॥১৪॥ 
পর সারা ও পো পপ 

এতদিতি। তে পাঁওব! অমী ভীমাদয়ঃ, হুষ্বং কৌপীনং কৌগীনধাবণং তাবৎ কৃত্বাপি, 
যথা যৎ,'নাহতপ্যন্ত, এভদেব, ত্বয়ি তব দন্তগ্রকাশে নিমিত্ব নিদরশনিম্ 1১০ 

পিতেতি। রাজ ধৃতরাষট্রন্ত। তন্বতো যাথার্থেন পশ্ঠতাম্। দাস্তং জিভেমিয়সূ। 
অনুরতং সর্বান্ধেবাবস্থান্থ অন্ধকুলস্। উপধিন! ছলেন। তেন বঞ্চনারপেণ স্বেন কর্শণাপি 
নৃশংসৌ ছূর্ব্যোধনঃ ন চ অপভ্রপতে ন লক্দতেহপি ॥১১--১৩। 

তথেতি। তথাশীগসমাচাবে তাদৃশত্বভাববাবহারে ছূর্ষ্যোধনে 1১91 

ভারতভাবদীপঃ 
অনুকরোশাৎ ভবত্হু ₹পাত; কার্পণ্যাৎ শ্বন্ত দৈন্তাৎ অগং কর্ত,ং পূর্ণ কর্তূং ন মর্াঃ ৪৯। 
নিমিত্ম্ অশমে কারণম্ হে পাগুব। তরি কোপীনং ধারযতি সতি তে কৌরবাঃ না্ত্প্যন্ 
পশ্চতাপং ন কৃতবস্তঃ, তাবৎ বনবাসাদি 1১০ পিঙামহাদীননাধৃত্া উপধিনা ছলেন ত্বাং 

আপনার এই ভ্রাতা! দুফধব কৌগীনপবিধান করিযাও যে অনুতপ্ত হন 
নাহি, তাহাই আঁপনাৰ দৈ্প্রকাশেব নিদর্শন হইযাঁছিল ৪১৭ 

বাজা! আপনি দাতা, কোমলম্বভাব, জিতেক্দ্রিয়। ধর্মশীল এবং সকল 

অবস্থাতেই সকলের অনুকূল ; তথাপি ভীত্ম, ভ্রোণ, বিছ্ধ, ব্রান্ষণগণ, সাধুগ্ণ, 
ধরা নগরবাসী লোক এবং সমপ্ত কৌবধশ্রেষ্ঠগণেব সমক্ষে দুর্যেযাধন যে তখন 
ইলপূর্বক আপনাকে দু[তক্রীড়ায় প্রতাবণা কবিয়াছিল ; সেই নিজকর্দাদবাবাও সে 
নৃশংস ছুর্য্যোধন একটু লজ্জিতও হয় নাই ॥১১--১৩॥ 

অতএব ভবতনন্দন রাজা! সেইরূপ স্বভাবযুক্ত ও সেইবপ ব্যবহাবকবী 

0১ -নাহতগযত্তি কৌন্তেম! তাবৎ কুছ তু দুকর?্_পি,”সধা্তরাট্রো হথা তবরি। 
নান্বতপ্যত কোপেন তব কৃত্বাপি দৃরধরম্-নি। (১৪)"*সর্বলোকম্ত বা বরানি। 



নি মহাভারতে - উদ্যোগ" 
বাগ.ভিস্ত্গ্রতিরপাভিরতুদত্বাং সহানুজম্ | 

শ্লাঘমানঃ প্রহউঃ সন্ ভ্রাভূভিঃ সহ ভাঁষতে ॥১৫॥ 
এতাবৎ পাগুবানাং হি নাস্তি কিঞ্িদিহ স্বকমৃ। 

নামধেয়ঞ্চ গোত্র তদপ্যেঘাং ন শিষ্যাতে 1১৬॥ 

কালেন মহতা চৈষাঁং ভবিষ্যাতি পরাভবঃ। 

প্রকৃতিং তে তজিষ্যন্তি ন্টপ্রকৃতয়ো ময়ি ॥১৭। 
দুঃখাসনেন পাপেন ত্বযা দ্যুতে প্রবস্তিতে। 
আনীত! তু তদ] দেবী ভ্রৌপণী নুছুরাত্মনা ॥১৮॥ 
অনাথবত্দা দেবী দ্রৌপদী নাথমিচ্ছতী। 
আকৃষ্য কেশে রুদতী সভায়াং রাজসংসদি | 

ভীনমন্োণপ্রমুখতো গৌঁরিতি ব্যাহতা মহঃ 1১৯ 

ভারতকৌমুদী 
বাগ.ভিবিতি। অগ্রতিরূপাভিঃ অযোগ্যাভিঃ অতুদৎ বাথিতবান্ ১৫৫ 
এতাবদিতি। ম্বকং নিজং বন্ত। ন শিশ্তাতে, লৃ্তত্বাৎ 1১৬৪ 
কালেনেতি। প্ররুতিং পঞ্চতাম্। নইগ্রকতয়ে নষটবীরধ্যা দিক্বভাবাঃ ॥১৭। 
ছুঃশাননেনেতি। প্রবঞ্িতে আরবে ॥১৮% 

ভার্তভাবদীপ: 
দ্বৃতে বধ্তবানিতি নার্ধদবযসনবদ্ধঃ ॥১১-১৪। অতুদৎ পীড়িতবান্ 1১৫--১৬। গ্ররুতিং 

পঞ্চতাম, মযি মৎ্লমীপে, নষ্টা গ্রকুতি: শৌধ্যাদিরপঃ ঘ্ঘভাবো যেষাম্1১৭--১৮ গৌরিব 
দুর্য্যোধনেব উপবে আপনি স্নেহ করিবেন না। তাহা সকলেবই বধ্য ঃ সৃতবাং 
সে বিষয়ে আপনাব কথা আব কি বলিব 1১৪1 

দূর্যোধন তৎকালে ভ্রাতাদেব সহিত আনন্দিত হইয়া আত্মশ্লীঘা কবিতে 
থাকিয়। বন্ুতব কথা বলিয়াছিল এবং অসঙ্গত বাক্যদ্বাবা ভাতাদেব সহিত আপনাব 

মর্ধগীড়া জন্মাইযাঁছিল ॥১৫। 

(ছূর্যোধন বলিয়াছিল--) “এখনে পাঁগডবগণের এতটুকুমাত্র স্বকীয় কোন 

বন্ত নাই এবং ইহাদেব সেই নাম-গোত্রও অবশিষ্ট থাকিল ন! ॥১৬! 

বহুকাল পবে ইছাদেব পবাঁভব হইবে এবং আমার নিকটে ব্বভাব নষ্ট হইল 

বলিয়া! তৎকালে ইহাবা পঞ্চত্ব পাইবে ॥১৭॥ 

_ আপনি দৃ[তক্রীড়া কবিতে থাকিলে, পাপিষ্ঠ ও অভিহ্বাত্থা ছুঃশাসন তখন 
দ্রৌপদীদেবীকে আনয়ন করিয়াছিল 1১৮1 
(১৫)-প্রহঃ ৮ পি। (0৮)""তদা দুতেবা বরা নি। 



পর্ণ অইয্িতমোহ্যায়ঃ ] ১৭ 

তবতা বারিতাঃ সর্ব ভ্রাতরো৷ ভীমবিক্রমাঃ | 

*ধর্মপাঁশনিবন্ধাশ্চ ন কিঞ্চিৎ প্রতিপেদিরে ॥২০1 

এতাশ্চান্যাশ্চ পরুষা বাঁচঃ স সমুদ্ীরয়ন্। 
শ্লাঘতে জ্ঞাতিমধ্যে ম্ম ত্বয়ি প্রত্রজিতে ব্নম্ 1২১) 

যে তত্রাসন্ সমানীতান্তে দুষ্ট] ত্বামনাগসমূ। 
অশ্রুকণ্ঠা রুদন্তশ্চ সভায়ামাসতে তদা ॥২২। 

ন চৈনমত্যনন্দতস্তে বাজানো ভ্রাঙ্মণৈঃ সহ । 

সর্ব দুর্য্যোধনং তত্র নিন্দন্তি স্ম মভাসদঃ |২৩1 
কুলীনম্ত চ ঘা নিন্দা বধো বাহমিত্রকর্ষণ !। 

মহাগুণো বধো রাজন্। নতু নিন্দা কুজীবিক1॥২৪॥ 

ভাঁরতকৌমুদী 
অনাধবদিতি। নাথং রক্ষকমূ, ইচ্ছতী ইচ্ছতী। বাজসংসদি বাজসমূহমধ্যে। গৌর" 

ধরা স্ববান্ বৃষান্ ভতে, তথা ত্বমপ্যস্ান্ সর্ববান্ তজেতি তাবঃ। যট্পাদোহ্যং স্লৌকঃ 1১৯) 

ভব্ভেতি। গ্রতিপেদিরে চক্রিরে ।২০| 

এতা| ইতি। অন্টাঃ যগ্ডতিলাদীঃ। ন ছুঃশাসনঃ1২১। 

যইতি। অনাগনং নিরপরাধম। আগতে উপবিছা আসন্।২২। 

নেতি। অভ্যননদন্ প্রাশংসন্।২৩| 

কুলীনস্তেতি। মহা অতীবোৎক্ট: | কুৎদিতা জীবিকা জীবনং বন্তাং সা।২৪। 

জৌপদী তখন রক্ষক লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া অনাথাঁৰ গ্যায় বোদন 

করিতেছিলেন; সেই অবস্থাই ছুশীসন তীঁহাৰ কেশীকর্ষণ করিযা বাজগণ, 

ভীগ্ম ও ভ্রোণগ্রভূতির মন্মুখে বার বার “গরু বলিয়াছিল ॥১৯॥ 

আঁপনি বারণ কবিষাছিলেন, বিশেষত ধর্মপাশে বদ্ধ ছিলেন বলিষ| 

আঁপনার মহাবিক্রমশালী ভ্রাতা! তৎকালে কোন প্রতীকার করেন নাই ॥২০। 

আপনি বনে প্রস্থান কৰিলে, ছুশীসন উত্তরূপ ও অন্যরগ নিষুব বাক্য 

সকল বলিতে থাঁকিয়! জ্ঞাতিগণমধ্যে আত্মশ্লাঘা করিয়াছিল ॥২১ 

তখন হীহীরা দেখাঁনে উপস্থিত ছিলেন, তীহাবা আপনাকে নিবপরাধ 

দেখিয়া বাম্পরদ্ধ কঠে বৌদন করতঃ সভীয উপবিষ্ট ছিলেন ॥২২] 

ভখন ভ্রা্মণেবা, রাঁজাবা৷ এবং অন্তান্ত সভাদদের! সকলে দুর্য্যোধনের 

প্রশংসা ত করেনই নাই, বরং নিদ্দাই করিয়াছিলেন 1২৩ 

শত্রনাশক বাজ | সংকুলজাত লোকেব যে নিন্দা ও বধ এই উভয়ের 

মধ্যে বধই সর্ধবপ্রকারে ভাল; কিন্ত নিন্দা নহে। কারণ নিন্বাতে ঘৃণিত 

ভাবে জীবন ধারণ করিতে হয় 7২৪1 



৭১৮ মহাভারতে ও উদ্যোগ 

তদৈব হি হতো রাজন! যদৈব নিরপত্রপঃ। 

নিন্দিত্চ মহারাজ 1 পৃথিব্যাং সর্বব্বাঁজভিঃ 1২৫) 
ঈধৎ্করো! বধস্তব্। বন্ত চারি ত্রমীদুশমৃ। 

্রস্ুন্দেন গ্রতিষন্শ্ছিম্নযূল ইব দ্রঃ 1২৬! 
, ব্ধ্যঃ সর্প ইবানার্ধ্যঃ সর্কলোকষ্ঠ ভুর্মাতিঃ | 

জছোনং ত্মিত্রত্থ। মা রাজন! বিচিকিৎসিথাঃ ॥২৭| 

সর্ববথা তৃক্ষমঞ্চেতদ্রোচতে চ মমানঘ || 

যত্ং পিতরি ভীঘ্বে চ প্রণিপাতং লমাঁচরেঃ ॥২৮। 

অন্তু সর্বলোকস্য গত্বা ছেত্ম্যাযি সংশয়ম্। 

যেষামন্তি দ্রিধাভাবে৷ রাজন! দুর্য্যোধনং প্রতি ॥২৯॥ 
সস পপ সম | ০ 

পা 

ভারতকৌমুদী 
তদ্দেতি। নিরপত্তপো নির্ঘক্ে। দূর্য্যোধনঃ £২৫1 

ঈষদিতি। যন্ত ঈদুশং চারিত্রং স্বভাব, প্রজ্ঞাদিত্বাৎ স্থার্থে অণ, তশ্য বধঃ, প্রতি্কো 
মূলশিখরমাত্রমাশ্রিতঃ প্রশ্থন্দেন ক্রকচঘূর্ণনেন, ছিন্নমূলো ভ্রম ইব তহ্য নিপাত ইবেত্যর্ঘ, 
ঈষত্বরঃ স্থকরঃ। “কুন্দো মাধ্যেততী মূকুন্দভ্রমিনিধ্যন্তবেধু না" ইতি মেদিনী 1২৬ 

বধ্য ইতি। অনাধ্যঃ অসজ্জনো! দুর্ধেযাবনঃ | বিচিকিৎসিথাঃ সন্দিহীথাঃ ॥২৭। 

সর্বথেতি | তব ক্ষমদুচিতং বিনযস্তেনচিত্যাৎ। পিতরি ধৃতরাষ্রে ২৮ 
ভারতভাব্দীপঃ 

সর্ধভোগ্যেত্যুপহানো গৌঁগৌরিভি 7১৯--২৫। ঈষৎকাধ্যঃ অনায়ানসাধঃ, প্রন্থন্দেন চক্রা- 

কারয়৷ বেদিকয়া। পকুন্দস্তক্রত্রমে মেঘঃ” ইতি বিশ্বঃ 1 পারস্করাদিতাৎ হুট। প্রন্কন্দেনেতি 

মহারাজ! পৃথিবীৰ সকল বাজা যখনই নির্লজ্ঞ ছূর্য্যোধনেব নিন্দা! কবিয়া- 
ছিলেন, তখনই সে নিহত হইয়াছিল ॥২৫॥ - 

বৃক্ষমূল শিখরমান্র অবলম্বন করিয়া দীড়াইযা থাকিলে এবং কবাত ঘুরাইিয়! সেই 
মূল ছেদন কবিলে, সেই বৃক্ষকে যেমন অনাষাসে নিপাঁতিত করা যায়, সেইরূপ - 
যাহাঁৰ স্বভাব এইরূপ, তাহাকে অনাযানে বধ কবা বায় ॥২৬॥ 

রাজা ! দুবু্ধি। ছুর্ঘন সর্পেরই তুল্য নকলেবই বধ্যঃ অতএব শক্রনাশক 
রাজা! আপনি দুর্যোধনটাকে বধ ককন, ইতস্ততঃ করিবেন না 1২৭ 

তবে নিষ্পাপ বাজা! আপনি যে ধৃতবাস্ট্রী ও ভীগ্ঘের নিকটে প্রণিপাত 

কবিবেন, তাহা আপনাব পক্ষে সর্ধপ্রকারেই উচিভ এবং আমাবও তাহাতে মত 
আছে 1২৮॥ 

(২৬) ঈষৎকাধ্য*-পি বাব বা। 



০ 

পর্ববণি অফযষ্টিতমোহধ্যাষঃ। ৭১৯ 

মধ্যে বাজ্ঞামহং তত্র প্রাতিপৌরুধিকান্ গুণান্। 
তব সন্কীর্ভবিধামি যে চ তত্ত ব্যতিক্রমাঃ ॥৩০॥ 

ক্রবতত্তত্র ষে বাক্যং ধর্মার্থনহিতং হিতম্। 
নিশম্য পাঁধিবাঃ সর্ব্বে নানাজনপদেশ্বরাঃ ॥৩১। 
তবয়ি সংপ্রতিপৎস্থাস্তে ধর্ম্াত্বা সত্যবাগিতি। 
তন্মিংশ্চাধিগমিষ্্তি যথা লোভাদবর্তত ॥৩২॥ (যুগ্নকম্) 

গর্হ়িষ্যামি চৈবৈনং পৌরজানপদেহপি। 

বৃদ্ধবালানুপাদায় চাতুর্ববন্দযে সমাগতে ।৩৩1 
শমং বৈ যাচমানত্ত্ং নাধর্মদং তত্র লপ্্যসে। 
কুরন্ বিগর্য়িযব্তি ধৃতরাষ্ট্র্চ পাধিবাঃ ।৩৪। 

ভারতকৌমুদী 
অহযিতি। দ্বিধাভাবঃ--ছূর্ব্যোধনঃ সঙ্জনো ছুজ্জনো বেতি সন্দেহঃ 1২৯ 
মধ্য ইতি। প্রাতিপৌকরুধিকান্ সকলসৎপুরুষনিষ্ঠান্। ব্যতিক্রম! দৌবাঃ1৩৭॥ 
ক্রবত ইতি। হিতম্ উভয়োরেব পক্ষযোঃ। সংপ্রতিপৎশ্বত্তে ভ্রান্তস্তি 1৩১--৩২৪ 
গর্হেতি। এনং ছুর্য্যোধুনম্। সমাগতে মনদর্শনার্থমূপন্থিতে 1৩৩ 

শমমিতি। শমং শা্তিম্। অধর্মং ন লদ্দানে, দৌর্বলাপ্রকাশেহপীতি ভাব: ॥৩৪। 

রাজা! ছৃর্যযোধনেব প্রতি যাহাদেব দ্বিধাভীব ছূর্য্যোধন সঙ্জন না 

দুর্জন--এইরূপ সন্দেহ) আছে, আমি যাইযা দে সকল লোকেব সে সন্দেহ দুব 
কবিব ॥২৯। 

আমি সেখানে বাঁজাদেব মধ্যে আপনাব সংগুকষোচিত সকল গুণেব 
কথাই কীর্ভন কবিব এবং ছুর্য্যোধনের যে সকল দোষ আছে, ভাহাও 
বলিব 1৩০ ৃ 

নানাদেশের অধিপতি বাঁজাব৷ সকলে সেখানে আমাব নিকটে ধর্ণার্থযক্ত 
এবং উভয়পক্ষেরই হিতকব বাক্য সকল শুনিযা৷ 'যুধিষটির ধান্মিক ও সত্যবাদী? 
এইবপই আপনার উপবে ধাবণা কবিবেন ; আর ছূর্যোধন লোভবশভঃ যেভাবে 
চলিয়াছে, তাহাও তীহাবা বুবিবেন ।৩১--৩২ 

চারি বর্ণের লোকেবা৷ বালক ও বৃদ্ধদিগকে লইযা উপস্থিত হইলে, আগি 

তাহাঁদেব নিকটে এবং পুরবাসী ও দেশবাসী লোকদেব নিকটে হূর্য্যোধনেব 
নিন্দা কবিব ॥৩৩। 

আপনি শাস্তি প্রার্থনা কবিযাও অধর্দাভাগী হইবেন না, আর বাভাবা 
কৌরবগণকে ও ধৃতরাষ্ট্রকে নিন্দা কবিবেন 1৩৪ 



শ২০ মহাভারতে উদ্যোগ- 

তশ্রিলোকপরিত্যক্তে কিং কার্য্যমবশিষ্যাতে। 

হতে ছূর্য্যোধনে রাজন! যদ্যৎ ক্রিয়তাঁমিতি ॥৩৫॥ 
যাত্বা চাহং কুরূন্ সব্ধান্ যুক্মদর্থমহাপধ়ন্। - 
যতিষে প্রশমং কর্তৃং লক্ষয়িষ্যে চ চেষ্টিতম্॥৩৬| 
কৌরবাণাং গ্ররৃভিষ্চ গন্ধ! যুদ্ধাভিকারিকাম্। 
নিশয্য বিনিবতিষ্তে জয়ায় তব ভারত ! ॥৩৭॥ 
সর্ব যুদ্ধধেবাহমাশংসামি পৰৈঃ সহ । 
নিমিভানি হি সর্ববাণি তথা প্রাহুর্ভবস্তি মে ॥৩৮] 

সুগাঃ শকুস্তাম্চ বদভ্তি ঘোৰিং হত্যশ্বমুখ্যেযু নিশামুখেযু। 

___ ঘোরাণি রূপাঁণি তখৈব চাতিবর্ণান্ বুন্ পুস্যতি ঘোরবপান্ 1৩৯ 

তশ্সিনিতি। হতে নিন্দয়া হতপ্রায়ে। অন্তদ্ যত কার্ধ্যমত্তি তৎ ক্রিযতাসিত্যর্ঝ; 1৩৫। 
যাঁতেতি। যাতা গত্বা। চেগিতং ছূর্ধ্যোধনাদীনামাচিবণমূ ৩৬ 
কৌববাণামিতি। প্রবৃততিং যতরমূ যুদ্তাভিকারিকাং যুদপ্রযোজিকাম্ 7৩৭ 
সর্বথেতি। আশংসামি আলম্কে। হি যন্াৎ নিমিভানি ছুর্নক্ষণানি 1৩৮1 

অথ কানি নিষিত্তানীত্যাহ--মুগা ইতি! মূগাঃ বুকুরাদয়ঃ পশবঃ, শকুন্তাঃ কাকাদরঃ 
পক্গিশশ্চ, ঘোরং বস্তি রুবন্তি। নিশামুখেষু প্রদোবেযু। হস্তাশ্বমুখোর্ মধ্যে, ঘোরাণি রপাণি 

ূর্তয়ঃ প্রাহুর্ভবস্তি , তখৈবাঘিশ্চ ঘোররপান্ বুন্ বর্ণান্ পুস্তাতি ধত্তে ॥৩০৫ 

ভারতভাবদীপঃ 
পাঠে মধ্যমশিফযেতি প্রাঃ ॥২৬-_২৮। দ্বিধাভাবঃ অয়ং সাধুরসাধূর্বেতি সংশয়: 1২৭ 
প্রাতিপৌরুষিকান্ সর্ববপুরুষসাধারণান্ ১৩*--৩৪॥ হতে নিন্ব্যতয়া নষটগ্রায়ে 1৩৫। যা! 

রাজা! সকলে ছূর্ধ্যোধনকে পরিত্যাগ কবিলে, আমাদের কোন্ কার্ধ্য অবশিষ্ট 
থাকিবে? নিন্দা শুনিযা ছুর্য্যোধন হতপ্রায় হইলে, আব যাহা কর্তব্য থাকিবে, 

তাহাই করিবেন ॥৩৫| 
বানি 

করিয়া শান্তি করিবার চেষ্টা করিব এবং তুর্য্যোধনগ্রভৃতির আঁচবণের উপরেও 
লক্ষ্য রাখিব 1৩৬1 

ভবতনন্দন! আমি যাইযা কৌরবগণের যুদ্ধেব প্রবৃত্তিব বিষয় শুনিয়া 
আপনার জয়ের জন্য ফিবিয়া আসিব 1৩॥ 

আমি কিন্তু বিপক্ষগণেব সঙ্গে সর্বধ্রকারে বুদ্ধেরই আশঙ্কা কবিতেছি। কারণ, 
সমস্ত ল্গশই আমাব নিকট সেইবপ আবিভূর্ত হইতেছে।৩৮ 

(০৭)...যুদ্ধাভিকারিণাম পি । - 



পর্ব অইটহষ্তিতমোইহ্যায়ঃ | ৭২১ 

মনুষ্যলোকক্ষয়কৃৎ নুঘোরে! নো চোনুপ্রাপ্ত ইহান্তকঃ স্তাৎ। 
শন্তাণি যন্ত্র কবচান্ রথাংশ্চ নাগান্ হয়াংশ্চ প্রতিপাদযিত্বা ॥৪০॥ 
যোধাশ্চ সর্ব্বে কৃতনিশ্চয়ান্তে বস্তু হস্তযশ্বরথেষু যত্তাঃ। 
সাংগ্রামিকং তে যছুপার্জনীয়ং সর্ববং সমগ্রং কুরু তমরেন্ত্র! ॥৪১| 

(ুগ্ধকম্) 
ুর্ধ্যোধনো ন হৃলমন্ত দাতুং জীবংস্তবৈতমূপতে ! কথঞ্চিি। 
যতে পুরস্তাদভবৎ সম্ুদ্ধং দযুতে হতং পাগুবমুখ্য ! রাজ্যম্ ॥৪২। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদযোগপর্ববণি 
ভগবদ্যানে কৃষ্ণবাক্যে অফটধষ্টিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০) % 

-8%৪- 
(০ ভা আকা. পচ রি পপি 

ভারতকৌমুদী 
মন্নয়োতি। মনুয্যলোকক্ষষকৎ ন্থুঘোরঃ অস্তকে! যমঃ, চেৎ ইহ, অনুপ্রাপ্ত উপস্থিতো নো! 

ম্যাথ তদা এবং ন ভাদদিতি শেষঃ। অতএব হে নরেন! তে তব, দর্ষে যোধা যোদ্ধারঃ, 
যুদ্ধে কৃতনিশ্চষাঃ মত্তঃ, শন্গাণি, যন্ত্র, গুলিকানিক্দেপভাগওম্। কবচান্, রথাংশ্চ, নাগান্ হৃস্তিনঃ) 
হয়ান্ অশ্বাংশ্, প্রতিপাদয়িত্বা সঙ্জীকৃত্য, হস্তাশ্বরখেষু। যত্তাঃ চালনায় যত্ববন্তো ভবন্তভ। তে 

তবাপি, দাংগ্রামিকং হৎ সর্ব্মূ, উপার্জনীয়ং সংগ্রহণীয়ম্, তৎ লমগ্রং সম্পূ্ণৎ কুরু।৪*--৪১ 
ভাবতভাবদীপঃ 

গা 1৩৬ নিশয্য আলোচ্য ।৩৭--৩৯। চেদিহাস্তকোহম্প্রাপ্তো নো স্তাত্বহি একর 

স্তাদিতি শেষঃ। যন্ত্র গোলকোতন্মেপণমূ, কবচ৷ কবচানি বর্ধাণি, “হুপাং স্লুগিশতি স্থপো 
ডাদেশঃ। নাভপাঠে পুংঘ্বমার্ম গ্রতিপাদয়িত। বজ্জীকৃত্য ॥৪০--৪২। 

' ইতি শ্রীমহাভারতে উদ্যোগপর্ববণি নৈলকঠীয়ে ভারভভাবদীপে অটবটিতমোহ্যায়। ৪৬৭ 
১ 

পণ্ড ও পক্ষীবা৷ ভষ্বে বব কবিতেছে ? প্রদোষকালে প্রধান প্রধান হস্তী ও 

আশ্বেব মধ্যে ভয়্কর মুস্তি সকল আবিভূ্তি হইতেছে এবং অগ্নি নানাবিধ ভঙ্কর বর্ণ 
ধারণ করিতেছে ॥৩৯| 

সুতবাং মনুয্ক্ষয়কাবী অতিভয়ঙ্কর যম দি এখানে উপস্থিত না হইতেন, 
তবে এবপ হইত না; অতএব বাজ! আপনাব যোদ্ধাবা৷ সকলে যুদ্ধের 
জন্ কৃতনিষ্চয হইয়া অস্ত্র, বন্ত্র (কামান), কবচ, বথ, হস্তী ও অশ্ব সকল সজ্জিত 
কবিষা সেই হস্তী, অশ্ব ও রথ সঞ্চালনেব জন্য যত্ববান্ হউন; আর আপনাবও 
যুদ্বোপযোগী যে সকল বস্তু সংগ্রহ কবা উচিত, সে সকলও আপনি সংগ্রহ 

করুন ॥৪০--৪১| 

* ন্এিসগ্ততিতমোহধ্যায়?-_বা! ব রা, “দঘিদপ্ততিতমোধ্ধ্যায়-_নি। 
উদ্যোগ-৯১ (১৪) 
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ভীম উবাচ। 

যথা যখৈব শাস্তিঃ স্যাৎ কুরূণাং মধুসূদন !। 
তথা তখৈব ভাষেথা মাস্ম যুদ্ধেন ভীষয়েঃ 1১| 
অমর্ধী জাতসংরন্তঃ শ্রেয়োঘেধী মহামনাঃ। 
নোগ্রং দুর্যেযোধনে! বাচ্যঃ সান্ৈবৈনং সমাচরেঃ ॥২। 

প্রকৃত্যা পাপসত্বশ্চ ভুল্যচেতান্ত দহ্যভিঃ ৷ 

ধীশব্ধ্যমদমতশ্চ কৃতবৈরশ্চ পাগুবৈঃ ॥৩] 

ভাঁরতকৌমুদী 

অথ যুদ্বোদ্যোগঃ কুত ইত্যাহ-ছূর্যোধন ইতি। হে পাগুবমুখ্য! নৃপতে! পুরস্তাৎ 
ূর্বম যত্তে সমৃদ্ধং রাজ্যং দ্যতে হৃতম ভবৎ, এতততৎ রাজ্যম, জীবন্ ূর্্যোধনঃ, অন্ধ ইদানীং 

তব দ্বাতুম্, কথধিদপি দাতুং ন হি অলং দৈব সমর্বো৷ ভবেৎ 1৪২৫ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-প্হরিদামসিদ্ধাস্তবাগীশভ্টাচার্ধ্য- 
বিরচিতায়াং মহাভারতটাকায়াং ভারতকো মৃদীসমাধ্যায়ামুদ্ুযোগপর্ববণি 

ভগবদ্যানে অই্যঠিতমোহ্ধ্যায়ঃ 1*1 

জাতবৈরো ভীমোহপি দর্বনাশাশহ়া শাস্তিং যাচতে-_যথেতি। ভীবয়েঃ কৌরবান্ ১ 
অমর্ধীতি। অমর্ধা অসহিষ্কঃ, জাতসংরত্তো জাতক্রোধা, মহামনা! ছুরাকাজ্ঃ )২। 
প্রেতি। প্রকুত্য। স্বভাবেনৈব, পাপনত্বঃ পাপবুদধিঃ 1 
পাগুবশ্রেষ্ঠ বাজা | ছূর্য্যোধন পৃবের্ব আপনার যে সমৃদ্ধ রাজ্য দাতে হরণ , 

করিয়াছিল, তাহা সে জীবিত থাকিভে কোন প্রকারেই এখন আপনাঁকে দিতে সমর্থ 

হইবে না” 1৪২1 
, হিরা 

ভীম বলিলেন-__প্কৃষ্ণ! যে যে ভাবে কৌরবদের শাস্তি হয়, তুমি সেই 
দেই ভাবেই বলিবে ; কিন্তু যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে ভীত করিবার চেষ্টা 
করিও না ॥১। 

অসহিষ্ণু, জাতক্রোধি, মঙ্গলঘ্ধেষী ও ছুরাকাভ্কী ছূর্যযোধনকে রূক্ষ কথা বলিও 

নাঃ উহার সহিত মধুর বাক্যেই আলাপ করিও ॥২% 

ছখ্যোধন স্বভাবতই পাপবুদ্ধি, দস্্যদের তুল্যচিত্ত, এ্ধ্যমদে মন্ত এবং 
পাগুবগণের সহিত বনুদিন যাবৎ শত্রুতা করিয়া আসিতেছে ৩ 



উনসগ্ডতিতমো হ্ব্যায়ঃ ২৩3 

অনীর্ঘদ্শ নিঠুর ক্ষেণ্া কুরপরাক্রমঃ। 
দীর্ঘমনত্ুরনেয়স্চ পাপাত্ম। নিকৃতিপ্রিয়ঃ ॥8॥ 
ভ্রিয়েতাপি ন ভজ্যেত নৈব জহ্হাৎ ম্বকং মতম্। 

তাদুশেন শমঃ কৃষ্ণ ! মন্তে পরমদ্ফরঃ 8৫1 

সুহৃদামপ্যবাচীনত্ত্যধর্মাপ্রিয়ানৃতঃ। 

গ্রতিহস্ত্যেব হুহুদাং বাচশ্চৈব মনাংসি চ |৬| 

স মন্ুবশমাপন্নঃ স্থভাবং ঢু্মাশ্রিতঃ। 

স্বভাবাৎ পাপমভ্যেতি তৃণৈশ্ছন্ন ইবোরগঃ ॥৭॥ 
দুর্য্যোধনো হি যৎসেনঃ সর্ধব্থা বিদিতস্তব। 

যচছীলে যত্খ্বভাবন্চ বলো! ঘত্পরাক্রমঃ 1৮ 
সপ আস আপ 

এ 

অদীর্ঘোতি। নিষঠুরী নিুরভাষী, দ্েগ্ডা পরনিন্দকঃ | দীর্ঘমন্্যঃ স্থাযিজোধঃ, অনেয়ঃ 

মৎপথে নেতুমূশকাঃ, নিকৃতিগ্রিয়ঃ শাঠাচরণামুরাগী 8৪1 

ঘিয়েতেতি। জন্থাৎ্ ত্যজেৎ, দ্বকং ম্বকীয়ং ছুটমপি মতম্ 8৫1 

হুহদামিতি। অবাটীনঃ বিরুদ্ধত' প্রিযমনৃতং মিথ্যা যন্ত সঃ ।৬। 
সইতি। ম্াবশং ক্রোধাধীনতাম্। পাপং পরহিংসাম্।৭ 
ছুদ্টোধন ইতি। যা! যাবতী ঘাদৃণী বা! সেন! ঘন্ত সঃ। এবমন্াজ 1৮1 

টু ভারতভাবদীপঃ 

যথেতি। শাস্তিবাধকং ভয়ং তেযাং ম| কুব্িত্যাহ--তখেতি।১৪ মহাসনাঃ স্তন, 

ুর্য্যোধন অনুরদর্শী, নিষ্ঠুবভাবী, পবনিন্দক, নিষ্ুববিক্রম, দীর্ঘক্রোধী, পাপাস্মা 
ও শঠতাপ্রিয় এবং উহাকে সংপথে পরিচালিত করা যাষ ন1181 

কৃষ্ণ! দূর্যোধন মরিবে, তথাপি অবনত হইবে না এবং কিছুতেই সে নিজের 

মত পরিত্যাগ কবে না; সুতরাং আমি মনে করি-এঁরূপ লোকেব সহিত 
শাস্তি স্থাপন কর! বড়ই দুফ্র 81 

র্য্যোধন বন্ধুগপেরও বিবোধী, ধর্মত্যাগী এবং মিথ্যাপ্রিয়ঃ আব দে-_ 
হিতৈষীদিগেরও বাক্যে এবং মনে আঘাত দিয়! থাকে 1৬ 

ছূর্য্যোধন ক্রোধের বশীভূত হইয়া! ব্বভাবটাকেই দুষিত কবিয়াছে এবং তৃণাবৃত 

সর্গের স্তায় স্বভাবতই পরহিংসা করে 1৭ 
কৃষ্ণ! ছূর্যোধনের সৈম্ত যেবপ, চরিত্র যেরূপ, ব্বভাব যেরূপ, শক্তি যেরূপ 

এবং পরাক্রম যেরূপ, তাহ! তোমাৰ সর্ধপ্রকারেই জানা আছে 1৮ 

(৫)-"স্বকাং'মভিম্_-পি.। (*)."ছুটমান্ছিত-বাব রানি। 



৭২৪ মহাভারতে উদ্যোগ- 

পুরা প্রসমঃ কুরবঃ সহপুত্রাস্তথা বয়মূ। 
ইন্্জ্যেষ্ঠা ইবাভূম মোদমাঁনাঃ সবাদ্ধবাঠি 1৯) 
দুর্য্যোধনস্ত ক্রোধেন ভারতা। মধুসুদদন !। 

ধকষ্যন্তে শিশিরাপায়ে বনানীব ছুতাশনৈঃ 1১০। 
অহটাদশেমে রাজানঃ প্রখ্যাত! মধুসুদন 1। 
যে সমুচ্ছিচ্ছিচজ্ভতীন্ হুহ্ৃদস্চ সবান্ধবান্ ॥১১। 
অস্থ্রাণাং সমুদ্ধানাং জুলতামিব তেজসা। 

পর্ধ্যায়কালে ধর্মন্ত প্রাপ্তে কলিরজায়ত ॥১২॥ 
হৈহয়ানামুদবাবর্তো নীপানাং জনমেজয়ঃ | 
বহুলস্তালজঙ্ঘানাং কৃষীনামুদ্ধতো বনুঃ ॥১৩| 
অজবিদুঃ নুবীরাণাং স্থরাষ্রাণাং সপন্দিকঃ। 

 অর্কজশ্চ বলীহানাং চীনানাং ঘৌতমুলকঃ ॥১৪॥ 
হয়গ্রীবো! বিদেহানাং বরযুশ্চ মহৌজসাম্। 
বাছঃ হুন্দরবংশানাং দীপ্তাক্ষাণাং পুরূরবাঃ ॥১৫) 

ভার্তকৌমুদী 
পুরেতি। ইন্্রো জোষ্ঠো যেষাং তে তাদৃশ! দেবা: ॥৯। 
দুর্য্যোধনস্যেতি। ভারতা! ভরতবংশীষাঃ। শিশিরাপায়ে বসন্তকালে 1১০৫ 
অষ্ট্েতি। ইমে অন্ুপদমূচ্যমানাঃ, বাজান আমন্॥১১ 

অন্থ্রাণামিতি। ধর্মন্থ, পর্্যায়কালে পরিবর্তনদময়ে, প্রাপ্তে উপস্থিতে লতি, সমৃানাং 
তেজদা জলতাঞ্চ অস্থ্রাণাং মধ্যে কলি, ইব যথা অদায়ত, তথা এতে সভৃত! ইতি ফা 

পূর্বে পুত্র-পৌন্রপ্রভূতিব সহিত কৌববেবা এবং আমবা ইন্প্রভৃতি দেবগণের 
যায় বন্ধুবর্গের সহিত প্রসন্নচিত্তে ও আমোঁদে ছিলাম 1৯ 

কিন্ত কৃষ্ণ! বসন্তকালে দাবানল যেমন বন দগ্ধ কবে, সেইরূপ ছূর্ধোধনেব 
ক্রোধই ইহার পরে ভরতবংশকে দগ্ধ কবিবে 1১০॥ 

কৃষ্ণ! এই আঠাব জন রাজা বিখ্যাত ছিলেন, ধাহাৰা বনুবর্সের সহিত জ্ঞাতি 
ও মিত্রদিগের উচ্ছেদ করিয়াছিলেন ১১ 

ধর্মোৰ পরিবর্তননময় উপস্থিত হইলে, সমৃদ্ধিশীলী ও তেজে উজ্জ্রল অন্থুব- 
দিগেব মধ্যে যেমন কলি জদ্মিয়াছিল, সেইরূপ হৈহয়বংশে উদ্দাবর্ত, নীগবশে 
জনমেজয়, তালভঙ্ঘবংশে বহুল, কৃমিবংশে উদ্ধতন্বভাঁব বৃস্থ, সুবীরবংশে অঙ- 
বিন্দু; সুরাষ্্রদেশে স্পদ্দিক, বলীহদেশে অর্কজ, চীনদেশে খৌতমূলক, বিদেহ- 

(১০)""ভরতা মধুষ্ছদন 1-বা ব রানি। (১৪),লুরাষ্রীণাং রষর্ধিকঃ_-বা! বরা নি। 



পর্বাদা.  'উনসপ্ততিতমোহ্ধযাক়। ২৫ 
সহজশ্চেদিমতস্যানাং প্রবীরাগাং বৃষধ্বজঃ | 
ধারণশন্ত্রবতসানাং যুকুটানাং বিগাহনঃ 1১৬॥ 

শমশ্চ নন্দিবেগানামিত্যেতে কুলপাংসনাঃ | 

যুগান্তে কৃষ্ণ ! সন্ভৃতাঃ কুলেমু পুরুঘাধমাঃ ॥১৭॥ (কুলকম্) 

অপ্যয়ং নং কুরণাং স্থাদ্ষুগান্তে কালসংভূতঃ | 

দর্ধ্যোধনঃ কুলাঙ্গারে! জঘন্যঃ পাপপুরুষঃ 1১৮ . 
তন্মান্ম ছু শনৈক্রা ধর্মার্থসহিতং হিতমৃ। 
কামানুবদ্ধং বছুলং নোগ্রমুগ্রপরাক্রম ! ॥১৯ 

অপি ছুর্ষ্যোধনং কুষ ! " সর্ষের বয়মধশ্চরাঃ। 

নীচ্ভূর্াইনুযাস্তামো মাস্ম নো ভর্তা নশন।২০। 
পার এগ ০০৪ এ 

| ভারতকৌমুদী 
শ্লোকস্ছেনান্বরঃ। হৈহয়াদযে| বংশীঃ, উদ্াবর্তাদীনি চ রাজ্ঞাং নামানি। চীনানাং চীনদেদীয়া- 
নাম। বিদ্বেহানাং তদ্ধেণীয়ানাম্। দীপ্তাক্ষাণাং বংশানাম্। প্রবীরাদয়ো বংশাঃ। কুলপাংদনা 
বংশদূযকাঃ। কলিনা সহাষটাদুশ ।১২২-১৭ 

অপীতি। শ্তাৎ ক্ষয়কারণমিতি শেষঃ। কালেন সংভৃতঃ প্রেরিত: 1১৮ 
তম্মার্দিতি। কামানগবন্ং তদভিগ্রায়াহূারি, নোগ্রং ন রক্ষম্ 8১৭1 
অপীতি। অন্যান্তামঃ শান্ধো৷ সত্যাম্। মাম্ নশন্ ন নশ্ন্ত।২*। 

ভারতভাবদীপঃ 
শিক্ষপিতূমযোগ্য:ঃ 1৪--| অবাচীনো। বিপরীত: (৬--১০॥ জ্ঞাতীন্ সগোআল্, স্যাঃ 
মিহাণি। বাঞ্ধবান্ শ্ানহবশুরাদীন্ ।১১। পর্ধ্যারকালে ধর্শাস্তকালে ॥১২-+১৮। কামাহ্- 

দেশে হয়গ্রীব, মহৌজোবংশে ববধু। নুন্দববংশে বাছ, দীপ্তাক্ষবধশে পুর্ধববা, 
চেদিমংস্তদেশে সহজ, প্রবীববংশে বৃষধ্বজ, চন্দ্রবংসবংশে ধারণ, মুকুটবংশে 
বিগাহন এবং নন্দিবেগবংশে শম, এই আঠাব জন বংশদূষক ও পুরুষাঁধম বাজ! 
যুগপরিবর্তনেব মমষে সেই সেই বংশে জঙ্গিষাছিলেন ॥১২--১৭ 

উক্ত বাজাদেব ন্যাষ এই কুলাঙ্গাব, দ্বণিতম্ঘভাঁৰ ও পাপপুকষ ছুর্ধ্যোধনটাও 
এই দ্বাপরযুগাবসানে কাঁলপ্রেবিত হইযা আমাঁদেব কুককুলেব ধ্বংসেৰ কারণ 
হইতে বমিযাছে ।১৮। 

- অতএব উগ্রপবাক্রম কৃষ্ণ | তুমি বাইয়া ধর্মার্থযুক্ত, হিভকব এবং ছূর্য্যোধনেব 
' অভিপ্রায়ানুসারী বছতর কথা৷ কোমলভাবে ধীবে ধীরে বলিব; কিন্তু কোন রূক্ষ 
। কৃথা বলিও না ১৯1 
/ (১৬)"শবীরপন্চন্্রবংশানাম--পি । 1১৭) 'কুল্নাশনাংস্পি | 



৭২৬ মহাভারতে 

অপ্যুদাসীনবৃততি স্যাদ্যথ! নঃ কুরুভিই সহ। 
বাস্থদেব ! তথা কার্ধ্যং ন কুরূননয়ঃ স্পৃশেত ॥২১॥ 

বাচ্যঃ পিতামহো৷ বৃদ্ধো যে চ কৃষ্ণ! সভাসদঃ। 

ভ্রাতপামস্ত সৌভ্রাত্রং ধার্তরাষট্রশ্শাম্যতাম্ 1২২। 
অহমেতদ্ত্রবীম্যেবং রাজ! চৈব প্রশংসতি। 

অর্জুনো নৈব যুদ্ধার্থা ভূষসী হি দয়ার্জুনে ॥২৩॥ 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্ঘোগপর্্বণি 

ভাীবদ্যানে ভীমবাক্যে উনসগ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥০1 * 
58 
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অগীতি। উ্দাসীনন্তেব বৃত্বরধ্যবহারঃ ৷ অনয়ঃ ক্ষয়মূলমন্তায়ঃ 8২১ 
বাচ্য ইতি। ভ্রাতপামন্মাকম্। প্রশাম্যতাং তেযামূপদেশৈঃ ৪২২ 
অহমিতি। এবং শাস্তিবিষয়কম্। রাজ! যুধিষ্িরশ্চ প্রপংসতি শাস্তিম্ ।২৩। 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাবতাচা্য্য-মহাকবি-পন্ভূষণ-শ্রীহরিদাসসিাত্তবাগীশভটটাচাধ্য- 
"  বিরচিতাঁয়াং মহাভারতটীকায়াং তারতকৌ মুদ্ীসমাখ্যাযামুদুযোগপর্ববণি 

ভগবদ্যানে উনসগ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০ 

ভারতভাবদীপঃ 
বন্ধবহলং বাছুল্যেন তন্ চিত্তানুসারি ॥১৯--২৭। অনগ্নঃ কুলক্ষয়কুতে | দোষঃ 1২১--২২। 

প্রশংসতি শমমেবেতি শেষঃ 1২৩1 

ইতি শ্রীমহাভারতে উদ্যোগপর্বণি নৈলকগীয়ে ভারতভাবদীপে উননগ্ততিতযো্ধায়ঃ ৬৯1 

হিনিরিরীিরানটিযা হরর সারি রানারারে কারিনার: 
কৃষ্ণ! বরং আমরা সকলে নীচে থাকিয়া অবনত হইযা ছূর্য্যোধনেবই অন্থসবণ 

করিব; তথাপি আমাদের ভবতবংশট! যেন নষ্ট হয না )২০। 
বাস্থদেব ! কৌববদেব সহিত আমাদের যাহাতে সংশ্রবশুন্তের ন্যায় ব্যবহাব 

হয়, তুমি ব্রং সেইরূপ কার্ধ্যই কবিও; আমাদের কুরুবংশে যেন কোনবপ 
দু্নাভিষ্পর্শ না হয় ॥২১॥ 

কৃষ্ণ! তুমি যাইয়া! বৃদ্ধ পিতাঁমহকে এবং ধাহার! সভাঁসদ্ আছেন তাহাদিগকে 

বলিও-_সীহাদের হি আমাদের ভ্রাতাদেব মধ্যে 
ভাতৃসৌহার্দ স্থাপিত হউক ঃ২২॥ 

(১৯)-উপ্রপরাক্রমম্বনি। * রি _বা ব রা, ““জরিনুতি 
তমোহ্ধ্যার়+--নি । 



সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ। 
সপ ০ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
এতচশ্রত্বা মহাবাহঃ কেশবঃ প্রহ্সম্িব। 

অভূতপুর্ং ভীমন্ত মার্দিবোপহিতং বচঃ 1১1 
গিরেরিব লঘুত্বং তচ্ছীতভ্মিব পাবকে। 
মন্থা রামানুজঃ শৌরিঃ শাঙগ ধন্থা বুকোদরম্ ॥২। 
লম্তেজয়ংস্তদ! বাগ ভির্মাতরিশ্বে পাবকমূ। 
উবাচ ভীমমাসীনং কৃপয়াভিপরিপ্ল,তম্1৩। (বিশেষকম্) 

ভীভগ্বামুবাচ। 

ত্বমস্যদ1 ভীমসেন ! যুদ্ধমেব প্রশংসসি | ্ 

বধাভিনন্দিনঃ জুরান্ ধার্তরা্্ীন্ মিমদ্দিযুঃ 181 
ন চ স্বপিধি জাগধি নুাুজঃ শেষে পরস্তপ !| - 
ঘোরামশাস্তামুষতীং সা বাচং প্রভাষসে 1৫1 

ভারতকৌমুদী 
গজ ৯৩ জনা 

এতদিতি। মার্দবোপহিতং কোমলতাযুক্তমূ। লধুত্বং ভারহীনত্বমূ, শীতত্বং শীতলত্বমূ। 

মাতরিঙবা বায়ু। রূপয়! ভরতবংশং প্রতি দয়য়া ১ 
ত্বমিতি। বধাতিনদ্দিনো ছিংলায়াঃ প্রশংসাকারিণঃ, মিমদদিযুরর্দিতুমিদ্ছুঃ 181 
আমি শাস্তির বিষয়ে এইরূপ বলিতেছি, বাজীও (ধুধিষটিরও) শান্তিবই 

প্রশংসা করিয়াছেন; অর্ছুনও যুদ্ধার্থী নহেন। কারণ, অঞ্ছুনের শবীরে দযাই 
অধিক” 1২৩! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন_-মহাঁবাহু, বলরামের কনিষ্ঠ, শৌবি ও শাঙ্গধ্যা! কৃষ্ণ 
পর্বতের লঘু ্তায় এবং অগ্নির শীতলতার তুল্য অভূতপূর্ব কোমলতাযুক্ত 
ভীমসেনের এই সকল কথা শুনিযা, বাধু যেমন অগ্নিকে উত্তেজিত কবে, সেইরূপ 
বাক্যদ্বার৷ ভীমকে উত্তেজিত করিবার জন্য হাঁসিতে হাসিতেই যেন উপবিষ্ট দয়ার্জচিত 

ভীমসেনকে বলিতে লাগিলেন 1১-_৩। 
কৃষ্ণ বলিলেন--“মধ্যমপাঁগুব| আপনি, হিংসাপ্রশংসী ও জ্ুরত্বভাব ধার্ত- 

রাষ্্রগণকে মর্দন করিবার ইচ্ছায় অন্ত সময়ে যুদ্ধেবই প্রশংস! করিয়! থাকেন 181 
0 পআোরাসশাভাংকীম্ূবা,ৰ রা, "রশতীম্_নি। 



৭২৮ ধঞাভারতে উদ্যোগ- 

নিশ্বসন্নমিবতেন সন্তপ্তঃ সেন মন্ত্যুনা | 
অপ্রশান্তমনা ভীম। সধুম ইব পাঁবকঃ ॥৬| 
একান্তে নিষ্টনন্ শেষে ভারার্ত ইব দুর্ববলঃ। 
অপি ত্বাং কেচিছুম্মতং মন্যন্তে তিদো জনাঃ ॥৭॥ 
আরুজ্য বৃক্ষাম্ নিমূ'্লান্ গজঃ পরিরুজন্গিব। 
নিত্বন্ পঞ্ডিঃ ক্ষিতিং ভীম ! নিষ্টনন্ পরিধাবসি ॥৮| 
নান্মিন্ জনেহভিরমসে রহঃ ক্ষিপসি পাণ্ডব !। 
নান্যং নিশি দিবা চাপি কদাচিদভিনন্দসি 1৯ 

[০০০ জপ ওর ০ 

ভারতকৌমুদী 

অথ ক্রোধান্থভাবানাহ নবভিঃ। নেতি। হে পরস্তপ | তত্ব ন চ শ্বপিষি নৈৰ 

নিদ্রানি, কেবলমেব জাগধি, ্যুজঃ লন্গেব শেষে পরত দ্বমুখভদীদর্শনিনিবারণার্থং শয্যায়াং 
ভিসি, সর্বত্র ধার্তরাষ্ট্রান্ প্রতি ক্রোধাতিশযাদিত্যাশয়ঃ। কিঞ্চ ঘোরাম্, অশাস্তামুত্েজনা- 

যুক্তাম্। উ্তীম্ অকল্যাণীঞ্চ বাচং সদ প্রভাষসে + “উষতী বাগকল্যাণী” ইভ্যমরঃ 1৫1 

নিশ্বনম্িতি। অন্মিবৎ অগ্রিনেব, মন্থানা ক্রোধেন। তিষ্ঠসীতি শেষঃ 1৬1 
একাস্ত ইতি। শেষে শষনং করোধি। তি উন্নভাবস্থাভিজ্ঞাঃ ॥৭॥ 

আরুজ্যেতি। আর্য তওক্কা। পরিরুজন্ ভঞ্জন্। নিষ্টনন্ শবং বুরর্বন্ 1৮ 
নেতি। রহো নির্জনে, দ্িপসি কালং নয়দি। অভিনন্দসি আত্রিয়সে ॥ন! 

পবস্তপ! আপনি নিদ্রা যান না, কেবল জাগরিতই থাকেন, কিন্তু কোন 

সময়ে শয়ন কবিতে হইলেও ম্যুজ (উবুত) হইয়াই শয়ন কবেন। আব দর্ববদাই 

ভয়ঙ্কর, উত্তেজনাযুভ্ত ও অমজলস্চক বাক বলিয়া থাকেন 8৫ | 
অগ্নির তুল্য সেই আপন ক্রোধে উত্তপ্ত হইয়া উত্তেজিভচিত্বে নিশ্বাস ত্যাগ 

করিতে থাকিয়া ধুমযুক্ত অগ্নিব ন্যায় অবস্থান কবেন।॥৬। . 
আপনি ভারার্ত ছুর্র্বল লোকেব ন্যায় অব্যক্ত শব্দ কবিতে থাকিয়া নির্জনে 

শয়ন করিয়৷ থাকেন) তখন উন্মন্তেব অবস্থাভিজ্ঞ লোকেবা৷ আপনাকে টন 
বলিস্বাও মনে কবে।৭ ৃ 

মধ্যমপাগ্ডব! বৃক্ষতঙ্গকাবী হস্তীব স্যার আপনি মূলবিহীন বৃক্ষ ভঙ্গ -কবিষা 

ভূতলে পর্দাঘাত কবিতে থাকিয় অব্যক্ত শব্দ কবিতে করিতে ধাবিত হইয়া 
থাকেন | 

পাঁভুনন্দন! এই সকল লোকেব উপবে আপনাৰ মনের আবাম হুয না, 

আপনি নির্জনে কালক্ষেপ কবেন এবং দিনে ও রাত্রিতে কখনও অন্য লোকে 

আদর করেন না ॥৯॥ চি 

(৭) একান্তে নিশ্বদন্-ব|ব রানি । (৯) নান্মিদ্ জনেন রমনে--বা ব রা নি। 



পর্ববণি সপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৭২৯ 

অকম্মাৎ স্ময়মানশ্চ রুছম্াস্সে রুদন্িব | 
জান্বোমুর্ঘানমাধায় চিরমাসূসে প্রমীলিতঃ 0১০। 
ভ্রকুটিঞ পুনঃ কুরববন্নোঠো। চ বিদশনিব 
অভীক্ষং দৃশ্যসে ভীম! সর্ববং তম্মন্যুকারিতম্ ॥১১॥ 

যথা পুরস্তাৎু বিতা ছৃশ্বাতে শুক্রমুচ্তরন্। 
যথা চ পশ্চানিম্মুক্তো গ্রবং পর্ধ্যেতি রশ্মিবান্ ॥১২॥ 
তথ! সত্যং ত্রবীম্যেতমাস্তি ত্তয ব্যতিক্রম | 
রি গদয়াত্যেত্য রয্োবননমর্ধ্। ॥১৩| (যুগ্নকম্) 

পন জজ এপ আচ আগ লগ ভি 2৪ রি 

অকন্মাদিতি। কদাচিদকম্মাৎ ন্মষমান ঈষদ্বসন্, কদাচিৎ রহসি নির্নে ফদমিব, আস্সে 
উপবিশসি। কদাচিচ্চ জান্বোর্জানঘযন্ত মধ্যে মূর্ধানমাধায় সংস্থাপ্য চিরং গ্রমীলিতো মুজিতনয়নঃ 

অন্, আস্সে উপবিশসি 1১০॥ 
জকুটিমিতি। বিশন্ দত্তৈঃ | অভীক্ষং গুনঃ গুন: | মহ্য: ভ্োধঃ॥১১৪ 
ভীমপ্রতিজামন্ুবদতি যুগ্ঠকেন । যথেতি। যথ! বশ্মিবান্ মোপধত্বাঘস্ত সবিভা! দুর্যাঃ 

গুরস্তাৎ পূর্ববন্থাং দিশি, শুক্রং তেজঃ, উচ্চরন্ বিকিরন্, যথা চ পশ্চৎ পশ্চিমায়াং দিশি, 
নিচ্থুক্ নিম্মুকতরশ্িকঃ অন্তমিত ইত্যর্থঃ দৃখ্ঠতে ১ ঞ্রবং নিশ্চিত, পর্যেতি পুনরুদয়াচল- 
মাগচ্ছতি ) যথা এতৎ সত্যং ত্রবীমি, তন্তাস্ত বচন্য বাতিক্রমে! নান্তি। অহমভ্যেত্য গদয়া, 

অমর্ধণমসহিষ্ত দুর্ধেযাধনং হস্তা| 1১২--১৩। 

ভারতভাবদীপ: 
এতদ্িতি ॥১-৪॥ রুষ্তীং রোষব্তীম্ ॥৫1 অগ্রিবৎ অগ্নিনেব ॥৬--৭/ আরজ্য 

ভঙ্ক্কা 1৮1 অন্মিন্ বনে জনেন ত্রাদ্ষণদমূহেন ক্ষিপসি নযসি কালমিতি শেষ; ।৯--১১। 

আপনি কখনও বিনা কাবণে হাস্ত কবেন, কখনও বোদন করিতে থাকিযা 

নির্জনে বসিয়া থাকেন এবং কখনও ছুই হাঁটুর ভিতবে মাথ! বাথিয়া মুদ্রিত 
নযনে দীর্ঘকালি অবস্থান করেন ॥১০॥ 

বহুদময়ে-দেখা যায়__আপনি বাব বার ক্রুকুটি কবিতেছেন এবং বাব বাঁ 
ওঠদংশন কবিতেছেন। এ সমস্তই কিন্ত আপনাকে ক্রোধে করাইয়া! থাকে ॥১১। 

(তাঁর পব আপনি প্রতিজ্ঞা কবিযা থাকেন যে) “তেজন্বী শুধ্যকে যেমন 

তেজ প্রকা শপুরব্বক পূর্বদিকে উদ্ধয পাইতে এবং পশ্চিমদিকে অস্তে যাইতে 

দেখা যায়; পরে আবাবও তিনি নিশ্চযই উদষ পান, ভাহাব ব্যতিত্রুম 

কখনও হয় না, সেইরূপ আমিও ইহা সত্য বলিতেছি যে, আমি যাইয! গদা- 

দাবা অমর্ী হূর্য্যোধনকে বধ কবিব' 7১২--১৩ 
উদ্ষোগ-৯২ (১৪) 



৭৩৬ শ্নছাভীরতে উদ্ধোগ- 

ইতি স্ম মধ্যে জাত ণাং সত্যেনালভসে গদামূ। 
তস্য তে প্রশমে বুছিপ্রিয়তেহ পরস্তপ ! ॥১৪॥ 

অহো৷ যুদ্ধাভিকাঞ্জগণীং যুদ্ধকাল উপন্থিতে। 
চেতাংসি বিপ্রতীপানি যন্ধাং ভীর্ভাীম! বিন্দতি ॥১৫| 
অহো পার্থ! নিমিভানি বিপরীতানি পশ্যসি। 

স্বপ্রান্তে জাগরান্তে চ তম্মাৎ প্রশমমিচ্ছদি ॥১৬| 

অহো নাশংসসে কিঞ্চি€ু পুংস্ং ব্লীব ইবাত্মনি। 

কশালেনাভিপন্নোহসি তেন তে বিকৃতং মনঃ ॥১৭| 

উদ্বেপতে তে হৃদয়ং মনন্তে প্রতিসীদতি। 

.. উরুস্তস্তগৃহীতোহদি তস্মাশ প্রশমমিচ্ছসি ।১৮| 
ভারতকৌমুদী 

ইভীতি। আলতমে ম্পৃশসি। প্রশমে শাস্ো খ্রিয়তে অবতিষ্ঠতে 8১৪ 
অহ! ইতি। অহো! ভীম! যুদ্ধকালে উপস্থিতে লতি, যুদ্ধমভিকাজ্িস্ত ইতি যুদ্ধাতি- 

, কাঞ্গানেবাং চেতাংদি, বিপ্রতীপানি বিপরীতানি ধুঝ্ধবিনুখা নি তবস্ভি। যৎ, ভীর্ভয়ম, ত্বাম 

বিন্দতি লভতে আশ্রয়তি ॥১৫| 

অহো! ইতি। নিমিত্তানি রক্তবামালাধারণার্দীনি ধুমবেতুদর্শনাদীনি চ। সবপ্ান্ত 

হ্বপ্রমধ্যে, জাগরান্তে জাগরণসময়ে চ ৪১৬1 র 

অহো ইতি। পুংস্বং পুরুষকারম্। কশ্মলেন মোহেন 1১৭ | 

রী ভাবতভাবদীপঃ 

শু্রং তেজঃ নিদ্ুজোহস্ং গতঃ এবং নিশ্লং পুনঃ পর্যোতি মেরু পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণীকরোতি 

॥১২ নিষমেন হস্তা অন্থীতি শেষ; 1৯৩১৫, নিমিভানি মহ্যারোহণবামনেতপ্মরণাদীনি 

পবস্তপ! আপনি ভ্রাতাদেব মধ্যে এই কথা বলিযা শপথ করিয়া গদা 

পর্ণ করিয়া থাকেন ; সেই আপনার বুদ্ধি আজ শাস্তির দিকে গিয়াছে ॥১৪ 

কি আশ্চর্য ! মধ্যমপাণ্ব ! যুদ্ধেব সময় উপস্থিত হইলে, যুদ্ধাভিল্াধী 

লোকদিগেব মন যুদ্ধবিমুখ হইয়া থাকে। যে হেতু আপনারও ভয় উপস্থিত 

হইয়াছে ॥১৫1 ' 

পৃথানন্দন। বস্তবত; আপনি ন্বপ্নের মধ্যে কিংবা! জাগবণসময়ে বিপরীত 

লক্ষণ সকল দেখিতেছেন ; তাহাতেই শীস্তিকামন! করিতেছেন 1১৬. 

বোধ হয়--আপনি নগপুংসকেব স্যার নিজের উপরে কোন পুরুষকারের 

'/আশা করেন না, মোহে অভিভ্ভুত হইয়াছেন ; তাহাতেই আপন
াব মন বিকৃত 

হইয়াছে ॥১৭॥ - 

(১৪)-ম্ষনবাং ভীর্ভাম | সংগ্রতি--পি। 



র্ববণি সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ। ৭৩১ 

- অনিত্যং কিল মর্ত্যস্ত পার্ধ! চিত্তিং চলাচলম্ । 
বাতবেগপ্রচলিতা অঠীলা শ'লালেরিব ॥১৯| 
তবৈষা বিকৃতা বুদ্ধিগর্যাং বাগিব মানুষী। 
মনাংসি পাণুপুত্রাণাং মজ্জয়ত্যপ্লবানিব ॥২০॥ 
ইং মে মহদাশ্চ্য্যং পর্ববতন্তেব সর্পণমূ। 
ধদীদুশং প্রতাষেথ! ভীমদেনাসমং বচঃ ॥২১| 
স দৃষট! স্বানি কর্দাণি কুলে জন্ম চ ভারত !। 
উভভিষঠন্য বিষাদং মা! কৃথা বীর ! স্িরো! ভব ॥২২। 
ন চৈতদনুরূপং তে যতে গ্লানিররিন্দম !| 
ঘদোজন! ন লভতে ক্ষত্রিয়ো ন তশ্গতে ॥২৩॥ 

ইতি ভ্রীমহাভারতে শতদাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্ব্বণি 
ভগ্বদ্ধানে ভীমোতেজককৃষ্ণবাক্যে সপ্ততিতমোহষ্যায়ঃ ॥০। % 

ক এ 
উ ৪ 

ন্ 
কপ পা অপ ০ এ ৩৪ পপি 

উদ্দিতি। উদ্বেপতে ভয়েন কম্পতে। গ্রতিদীদতি অবদীদরতি ভধেনৈব 7১৮1 
অনিত্যমিতি। অনিত্যং নিতোকভাব্রহিতম্। অতএব বাতবেগপ্রচলিতা শান্মলেবৃক্ষি্ত, 

অভীল। তুলবেছিতা! অঠিরিব, চলাচলং চঞ্চলম্ ৪১৯ 
তবেতি। অগ্রবান্ উদ্ভুপরহিতান্ মসুসতান্ সাগর ইব বিবাদে সল্জ্তি 1২০ 

ইদমিতি। সর্রণং সঞ্চবনম্। অন্মং তবাযোগাম্ 1২১ 

লইতি। দৃষ্া পধ্যালোচা। কর্খাণি হিডিষবধাদীনি | উত্তিষন্ব উৎসহত্ব ॥২২। 

আপনার হাদষ ভষে কীঁপিতেছে, মন অবসন্ন হইযা পড়িযাঁছে এবং উকস্তন্ত 

উপস্থিত হইয়াছে; তাহাতেই আপনি শীস্তিকীমনা কবিতেছেন ॥১৮ 

পৃথানন্দন! মানুষেব মনে একবপ ভাঁব সর্বদা থাকে না। সেইজপ্যই 
বাধুবেগচলিত (তুলবে্িত) শিগুলবীজেব স্যায় সে মন চঞ্চলই হই! থাকে 1১৯ 

দৈব যেমন প্লবহীন মানুষকে সমুদ্ধে মগ্ন কবে, সেইকপ গকব মাছষবাক্যেব 

হ্যায় আপনার এই বিকৃত বুদ্ধি পাগুবদের মনকে বিষাদে মগ্ন করিতেছে ২ 

ভীমসেন! আপনি যে এইবপ অযোগ্য কথা বলিতেছেন, ইহা পর্ধ্বত- 

চলনের ন্তায় আমার নিকট গুরুতব আশ্চর্ঘ্য বলিযা বোধ হইতেছে ॥২১1 

অত্তগ্রব বীব! ভরতনন্দন! আপনি নিজের কার্য এবং সংকুলে জন্ম 

পর্য্যালোচনা কবিয়া উৎসাহী হউন, অবসাদ ত্যাগ করুন এবং স্থিব হউন ॥২২/ 

* *্পৃ্গৃ্ততিতমোহব্যায়+--বা ব রা,+“*শ্চতুসপ্ততিতমোধ্ধ্যায়*--নি | 



একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ। 
- ৪2 

বৈশম্পায়ন উবাচ । 

তথোক্তে! বাস্থদেবেন নিত্যমন্ত্যরমর্ধণঃ | 

সদশ্ববৎ সমাধাবদ্ভাষে তদনভ্তরমূ ॥১॥ 

ভীমসেন উবাচ । 

অন্যথা মাং চিকীর্যস্তমন্যথা মন্যাসেহচ্যুত || 
প্রণীততাবমত্যরথং যুধি সত্যপরাক্রমম্ ॥২॥ 

নেতি। অন্ুরূপং যোগ্যম্। গ্লানিরবসাদঃ | অশ্গনতে ভূঙকে 1২৩৫ 

ইতি মহাঁমহোপাধ্যায়-তারতা চার্য-মহাকবি-পদ্ভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্টাচারধ্য- 
বিরচিতায়াং মহাভারতটাকায়াং ভারতকৌ মুদ্ীদমাধ্যাযা মুযোগপর্বণি 

তগবদ্যানে নগ্ুতিতমোহ্ধ্যায়ঃ 1০1 

সা 

তথেতি। অমর্ধণ:ঃ অদহিষুতভামঃ | সাশ্ববৎ হুশিক্ষিতাশ্ব ইব, দমাধাবৎ অবেগং 
কিযদগচ্ছত, ক্রোধক্ষোভাদিতি ভাবঃ, তদনস্তরমূপেত্য বভাষে 1১1 

অন্যথেতি। অত্যর্থ, গ্রণীতভাবং ব্যক্ীকভাভিপ্রায়ম্ ॥২ 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

প্রান্তে ত্বপ্নে, জাগবান্তে জাগরে ॥১৬--১৮ অগীলা ফলাস্তগ্র্িঃ সা চ শান্মলেঃ কেবলং 
তু্মময়ী ভবতি ॥১৯--২৩| 

ইতি শ্রীমহাভাবতে উদ্যোগপর্্বণি নৈলকণ্ীয়ে ভাবতভাঁবদীপে সপ্তাতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥৭1 
সতিক-শা 

অরিন্দম! আপনার ঘে অবসাদ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা আপনার অন্ুবপ 

হয় নাই। ক্ষত্রিয় আপন তেজে যাহা লাভ করে না, তাহা সে ভোগও 

কবে না” ॥২৩। 
জ্পিতিস্প্স ূ 

' বৈশম্পায়ন বলিলেন_কৃষ্ণ সেইবপ বলিলে, নিত্যক্রোধী ও অসহিষঃ 
ভীমসেন সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় একটু দ্রুত গমন করিয়া, তাহাঁব পব আলিয়া 

" বলিতে লাগিলেন ॥১1 

ভীম বলিলেন-_প্কৃষ্ণ! আমি অন্তবপ করিবার ইচ্ছা কবিযাঁছিলাম, 

" (২)""যুধি সত্যপরাক্রম 1--পি । 



একসগুতিতযোহ্ধ্যায়ঃ। ৭৩৩ 

বেসি দাশার্থ! সত্যং যে দীর্ঘকালং সহোধিতঃ। 
উত বা মাং ন জানাসি প্লবন্ হুদ ইবাপ্নবে ।৩। 

তন্মাদনভিরূপাভির্বাগ ভিসা ত্বং সমচ্ছসি | 
কথং হি ভীমসেনং মাং জানন্ কশ্চন মাধব !18॥ 
ব্রয়ার্দপ্রতিরূপাণি যথা মাং বক্তুর্সি। 
তম্মাদিদদং প্রবঙ্গ্যামি বচনং বুষিনন্দন 1 ॥৫1 

র আত্মনঃ পৌরষখৈতব বঙলঞ্চ ন সমং পবৈঃ | 
সর্ধ্বথাইনাধধ্যক শৈতৎ প্রশংসা স্বয়মাত্বনঃ | 
অভিবাদাপবিদ্বন্ত বক্ষ্যামি বলমাত্বনঃ ॥৬| 
পশ্ঠেমে রোদদী কৃষ্ণ ! যযোরাসম্িমাঃ গ্রজাঃ। 
অচলে চাগ্রতিষ্ঠে চাঁপ্যনস্তে সর্ধবযাতরো ॥৭| 

ভাবতকৌমুদী 

ব্খ্নীতি। অগ্নবে অগাধে হ্রদে, প্লবন্ প্রবমান উপরি সম্তরন্।৩ 

তম্মার্দিতি। অনতিরূপাঁভিরনম্থূপাঁভি: ৷ নমচ্ছসি আক্রামসি। অপরঃ কণ্চন বথমেবং 

কুধ্যাদিতি শেষঃ 881 

জয়াদিতি। রয়ান্তবান্, অপ্রতিরপাণি অনুরূপাণি বচনানি ॥৫ 

আত্ুন ইতি। পরৈঃ সমং ন বাচামিতি শেষ: । অনার্ধান্ত নিকষ্টন্ত কর্ম অতিবাদেন তব 

তিরন্কারশরেণ অপবিদ্বভভাভিতঃ। যট্পাদোহ্যং গ্লোকঃ 1৬ 

তুমি অন্তবপ মনে করিয়াছ। দেখ--আমি আমাব মনেব ভাব বিশেষভাঁবেই 

ব্ক্ত কবিয়াছি এবং যুদ্ধে আমাৰ পবাক্রম ঞ্ুবসত্য ॥২ 

যছ্ুনন্দন। তুমি দীর্ঘকাল আমাব সঙ্গে বাঁস কবিষাছ। স্থৃতবাং আমার 

সত্য ব্যবহার জান। অথবা অগাধ হ্দে ভাঁদমান লোক যেমন তাহার জলের 

পবিমাণ জানে না) তেমন তুমিও আমাব ত্বভাব জান না ॥৩| 

কৃষ্ণ! সেই জন্যই তুমি অসন্গত বাক্যদাবা আমাকে আক্রমণ করিতেছ ; 

কিন্তু অন্ত কোন লৌক আমাকে ভীম বলিযা জানিযা কেন এবপ করিবে 118 

বঞিনদ্দন! তুমি যেমন বলিতে পাব, তেমন অসঙ্গত বাক্যই বল। আর 

সেই জগ্তই আমি এইবপ বাঁক্য বলিব 1৫1 

দেখ-_অন্তেব নিকটে নিজেব পুকবকাব ও বলেব বিষয বলা উচিত নহে। 

কারণ, নিজে নিজেব যে প্রশংসা কবা, তাহা সর্ববপ্রকাবেই নিকৃষ্ট লোকের 

কার্ধ্য। তথাপি তোমাৰ তিরক্কাবশরে বিদ্ধ হইযা' নিজের শক্তির বিষয় 

বলিব ॥৬ 



৭৩৪ অহাভারতে উদ্যোগ- 

যদীমে সহস! ক্রুদ্ধে সমেয়াভাং শিলে ইব ।' 
অহমেতে নিগৃহীয়াং বাহুত্যাং সচরাচরে ॥৮॥ 
প'শ্যৈতস্তরং বাহ্বোর্মহাপরিঘয্োরব। 
ঘ এতৎ প্রাপ্য মুচ্যেত ন তং পশ্ামি পুরুষমূ্ (৯ 
হিমবাংশ্চ সমুদ্রেশ্চ বন্ভ্ী বা বলতিৎ স্বয়মূ। 
ময়াভিপন্নং ভ্রায়েরন্ বলমান্ায় ন ভ্রয়ঃ ॥১০॥ 

দ্ধারান্ কষত্রিয়ান্ সর্বান্ পাগুবেঘাততায়িনঃ। 
অধঃ পাদতলেনৈতানধিাস্তামি ভূতলে ॥১১॥ 
ন হি ত্বং নাভিজানাসি মম বিক্রমমচ্যুত !| 
যথ! ময়া বিনিজ্জিত্য রাজানো! বশগাঃ কৃতাঃ ॥১২। 

ভারতকৌমুদী 
পশ্েতি। রোদশী হ্মর্ত্যো। প্রজা জনাঃ। সর্বেষাং মাতরে| জনন্ো॥৭ 
যদীতি। লমেয়াতাং আগচ্ছেতামূ। নিগৃহীয়াং জয়েয়ম্॥৮ 
পশ্তেতি। অস্তরং মধ্যদেশম্। পরিঘো| মুদ্গরবিশেষঃ|৯॥ 
হিমবানিতি। বভী বন্ধারী, বলভিদিজ্রঃ। অভিপর্লমাক্রাত্তম্ ॥১০॥ 
বুদ্ধেতি। আততায্জিনঃ শহ্রপাণীন্। অধিষ্ঠান্তামি মর্দযিত্া মীত্য্থঃ ॥১১। 
নেতি। নাভিজানাসি ইতি নহি, অতিজানাম্তেবেত্যর্থ; ॥১২। 

কৃষ্ণ! অচল, অসীম, নাশহীন এবং সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তিস্থান এই স্বর্গ ও 

মর্ত্য দেখ; যে ছুইট! জগতে এই সমস্ত লোক বহিয়াছে॥৭॥ 

ছুইটা প্রস্তবের ম্যায় এই ছুইটা জগৎ যদি হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইযা৷ আইসে, 
তথাপি আমি কেবল বাহুযুগলঘারাই স্থীবৰ ও জঙ্গমসমূহেব সহিত ইহাদিগকে 
পবাভূত করিতে, পারি ॥৮| 

মহামুদৃগরতুল্য আমার এই বাহুযুগলের অভ্যস্তরদেশ দেখ, ইহাতে পড়িয়া 

যে মুক্ত হইতে পারে, তেমন লোক ত দেখি না ।৯। 

আমি কাহাকেও আক্রমণ কবিলে, হিমালয়, সমুন্র এবং বজ্রধারী স্বযং 

ইন্দ্র, ইহারা তিন জনও তাহাকে রক্ষা কবিতে পাবেন না ॥১০॥ 
আমি ভূতলে নিপাঁতিত করিয়া! পাদতলদার৷ পাগুবশক্র যুদ্ধযোগ্য সকল 

ক্ষত্রিয়কেই মর্দন করিব ॥১১॥ 
'কৃ্ণ! আমি জয় করিয়া রাজগণকে যে বশীভূত করিয়াছি, দেই বিক্রম 

, যে ভুমি জান না, এমন নহে ॥১২॥ 
(৮) দি মে সহসা কুদ্ধে--পি, যদিমে নহ্ষা নুদ্ধে--ব1ব রা। 



গর্ব্বণি একসগুতিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৭৩৫ 

অথ চেম্মাং ন জানাসি সূর্য্যস্েবোগ্তঃ প্রভাম্। 
বিগাট়ে যুধি সংবাধে বেৎস্তসে মাং জনার্দন ! 1১৩1 
পরুধৈরাক্ষিপসি কিং ত্রথং সৃচ্যেব চানঘ || 
যথাযতি ব্রবীম্যেতদ্িদ্ধি মামধিকং ততঃ 1১৪1 
দ্র্টাসি যুধি সংবাধে প্ররৃতে বৈশসেহহনি। ' 
ময়া প্রণুন্লান্ মাতঙ্গান্ রথিনঃ সাদিনম্তথা ॥১৫। 
তথাপরানভিক্ুদ্ধান্ নিতবন্তং কষত্রিয়র্ঘভান্। 
দ্রষটা মাং ত্বঞ্চ লোকশ্চ বিকর্ষস্তং বরান্ বরান্ ॥১৬। 
ন মে সীদন্তি গান্রাণি ন মমোদেপতে মনঃ। 
সর্ববলোকাদভিকু্ধান্ন তয়ং বিদ্াতে মম 1১৭ 

৯ 

অথেতি। উদ্ভত উদয়মানন্ত ৷ বিগাচে অতিতীব্রে, সংবাধে সংঘর্ষে 1১৩। 

পরুষৈরিতি। আক্ষিপসি তিরস্বরোধি। অধিকম্ অধিববলম্ 7১৪ 
ভ্রাসীতি। সংবাধে সংঘর্ষে, বৈশসে হিংসায়াঞ্চ প্রবৃতে ঘতি ॥১৫। 
তথেতি। বিকর্ষত্তমাকর্স্তম বরান্ বরান্ বীরান্ ॥১৬। 

নেতি। উদ্বেপতে ভয়েন কম্পতে ॥১৭॥ 

জনার্দন! উদয়মান নৃর্যের আলোকের ন্যাঁয় আমাব সেই বিক্রম যদি 

তুমি নাই জানিয়া' থাক, তবে অতিতীব্র যুদ্ধসংঘর্ষেৰ সমযে তাহা জানিতে 
পারিবে ॥১৩। 

নিষ্পাপ কৃষ্ণ! সুচীঘ্বারা যেমন ত্রণ বিদ্ধ করে, সেইবপ তুমি নিব 

বাক্যদ্বারা আমাকে কেন তিরস্কার কবিতেছ। আমি আমাব ধাবণা অনু- 

সারেই এই সকল কথা বলিলাম বাস্তবিকপক্ষে তুমি আমাকে তাহা 
অপেক্ষাও অধিক বলিয়া জানিও ॥১৪। 

তুমি দেখিবে-_যে দিন যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, সেইদিন গুরুতর সংঘর্ষ ও 
হত্য। চলিতে থাকিলে, হস্তী, রঘী ও অশ্বীরোহীদিগকে আমি সংহার করি- 
য়াছি ॥১৫| 

আর তুমি এবং অন্থ লোকও দেখিবে_ ভুদ্ধ অপর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্টদিগকে 
আমি বধ করিতেছি এবং প্রধান প্রধান বীরকে আকর্ষণ করিতেছি ॥১৬॥ 

যুদ্ধে আমাৰ দেহে ক্লান্তি জদ্মে না, মন কীপে না এবং সমস্ত লোক দ্ধ 

হইলেও ভয় হয় না 7১৭ 
(১) তথাচনরানভিন্ুদম্-বা বারানি। , 



৭৩৬ মহাভারতে উদ্যোগ- 

কিন্তু সৌহুদমেবৈতৎ কৃপয়া মধুসূদন! | 
সর্ববাংস্তিতিক্ষে সংক্রেশান্ মান্ম নো ভরতা নখন্ ॥১৮॥ 

শ্রীতগবানুবাচ। 
ভাবং জিজ্ঞালযানোহহুং প্রণয়াদিদমব্রুবমূ । 
ন চাক্ষেপান্ন পাণ্ডিত্যান্ন ক্রোধাম্ন বিবক্ষয়া 1১৯] 
বেদাহৎ তব মাহাত্ম্যমুত তে বেদ যদ্বলমূ। 
উত তে বেদ কর্মাণি ন ত্বাং পরিভবাম্যহুম্ ॥২০| 
যথা চাত্বনি কল্যাণং সংভাবয়সি গাঁগুব !| 
সহঅগুণ্মপ্যেততুয়ি সংভাবয়াম্যহম্ ॥২১॥ 
ঘাদুশে চ কুলে জম্ম সর্ববরাঁজাভিপুজিতে । 

বন্ধুভিষ্চ হুহ্ৃত্তিশ্চ ভীম! ত্বমসি ভাদৃশঃ ॥২২॥ 
সা 222: 

কিদ্তিতি। সৌহদমেব তরতবংশং প্রতি লৌহার্দমেব ঈদৃগুক্তেঃ কারণমিতি শেষঃ, রুপা 
চৈতৎ ব্রবীমি। তিতিক্ষে সহে। নঃ অন্মাকং ভরতা মাস্ম নশন্ ॥১৮। 

'ভাবমিতি। ভাবং তবাভিপ্রায়ম, জিজ্ঞাসমানো! জঞাতুমিচ্ছন। আন্গেপাৎ নিন্দাকরণো- 
দ্রেশাৎ। বিবক্ষয়া কৌতুকার্থ, বক্ত,মিচ্ছয়া (১৯1 

বেদেতি। বেদ বেছি । কর্মাণি দিথিজযাঁদীনি | পবিভবামি নিন্দামি 1২০ 

আত্মনোহতিহিতৈযিত্বং সূচয়তি যথেতি। সংভাবয়সি চিন্তয়সি ॥২১। 

ভাঁরতভাবদীপঃ 

ভথোক্ত ইতি। লমাধাবঘ তীব্রবেগং যথ। শান্তা ৪১৬ রোদসী গ্যাবাডূমী ॥% -১২ নংবাধে 
_. লন্কীর্দে ॥১৩--১৪॥ বৈশসে বিশসনবতি ॥১৫--১৮| বিবক্ষয়া তব! ঘ্নপং বক্তব্যমিতীচ্ছয়া প্রাগেব 

কৃষ্ণ! ভব্তবংশেব প্রতি সৌহার্দ ও দয়াবশতই আমি এই সকল বথা 

বলিয়াছি ; না হইলে আমি সমস্ত ক্লেশই সহ কবিতে পাবি” 1১৮। 

কৃষ্ণ বলিলেন--“মধ্যমপাগ্তব! আমি আপনাব মনেব ভাব বুঝিবাৰ জন্য 

প্রণয়বশতই এ সকল কথা বলিয়াছি; কিন্ত নিন্দা, পাণ্ডিত্যপ্রকাশ কিংবা 

ক্রোধবশতঃ বা! কৌতুক কবাব জঙ্ত বলি নাই ॥১৯॥ 

আমি আপনার মাহাত্্য জানি, শক্তি যতখানি আছে তাহা! জানি এবং 

আপনার কর্ম সকলও জানি; ন্ুুতবাং আমি আপনাকে তিরস্কার করি 

নাই॥২০ ৃঁ 

পাঙুনন্দন! আপনি আমার মঙ্গল বত চিন্তা করেন, আমি তদপেক্ষা 

আপনার মঙ্গল সহত্রগুণ অধিক চিন্তা করি 1২১৫ 

(১৮) ঙ্োকাৎ পরম্ “**যট্সপ্ততিতমোধ্ধ্যায়ঃ'-_বা ব রা, “পঅপ্প্তৃতিতমোহধ্যার৮--নি ] 



রবি একদগ্ত তিতমোহব্যায়ঃ। ৭৩৭ 

জিজ্ঞাসন্তো হি ধর্মান্য সন্দিগধস্ত বুকোদর !| 
পর্য্যায়ং নাধ্যবস্থাস্তি দেবমানুষযোর্জনাঃ ॥২৩| 
স এব হেতুভূত্বা হি পুরুষস্তার্ঘসিদ্ধিতু। 
বিনাশেহপি স এবাস্ত সন্দিগ্বং কর্ম পৌরুষম্ 1২৪] 
অন্যথা পরিদৃহ্টান কবিভির্দোষদপিভিঃ | 
অন্তথ! পরিবর্তাস্তে বেগ ইব নভম্বতঃ ॥২৫। 

ভারতকৌমুদী 
যাদৃশ ইতি। বন্ধুতিরশ্মনাদিভি? সুহত্তি: ধইকেতুপ্রভৃতিতি: লহ ।২২ | 
ভীমন্ত শাস্তিগ্ার্থনাং সমর্থরিতুমাহ--জিজ্ঞাসন্ত ইতি। হে বৃকোদর! জিজ্াসন্তঃ কীমৃশং 

মে ধর্শবলং কীদুশী বা পুরুষকারশভিং ইখং জ্ঞাতুমিচ্ছন্যো জনা, সন্দিধন্ত দেবমামুষয়োঃ 
অনবদ্ধিনো ধর্মন্ত বলন্ত, পর্যায়, নিরপণম্, নাধ্যবস্থত্তি ন বিশ্বসস্তি ১ কার্ধযকালে ব্যভিচার- 
দর্শনাৎ। অতন্তে শাস্তিগ্রীর্ঘনা! উচিতৈবেতি ভাব: ॥২৩ 

তং ব্যতিচারং দশয়তি--স ইতি । স ধর্শ এব, কদাচিৎ পুরুষস্ত অর্থসিন্ধিু হেতু তা, পুনঃ 

কদাচিৎ অন্য পুক্ুবস্য বিনাঁশেহপি ল এব হেতুরেব ভবতি। তীর্ঘসেবিনঃ দজ্জনাদর্ঘাদানং 
ঘ্যতণ্চ মরণং দৃণ্ঠত ইতি ভাব:। তথা পৌরুষং কর্দদাপি লন্দিধম্, দুর্বলন্তাপি জয়দর্শনাৎ 
প্রবলন্ত চ পরাজয়েক্ষণাদিত্যাশয়ঃ 1২৪। 

অন্যথেতি। পরিদৃষ্টানি আলোচিতানি কার্ধ্যাণি। নভঙ্থতো বায়োঃ ।২৫। 
ভারতভাবদীপঃ 

তণ্ত 1১৯॥ জাততাৎ বেদ বেছি £২০--২২। কুতস্তহি মাং নিন্িতবানসীত্যাশঙ্যাহ--জি্ঞাসপ্ত 

ইতি। দেবমান্থযযোরধরন্ত পর্ধযায়মিতি নন্ধঃ। দোবধর্মন্ত ভাবিনঃ পুণ্যপাপফলগ্ পর্ধ্যারং 
পর্যন্ত, দৈবজাদেঃ লকাশাজ্িজাসস্তো জ্ঞাতুমিচ্ছন্তোৎপি নাধ্যবন্তত্তি ন নিশ্চি্তি কদাচি- 
দৈবজাচ্যকতাবপি বিমংবাদদর্শনাৎ। তথা মাহ্যধর্থন গুরুষকারত্ত পর্যায় বলাবলনিণর্ঘম্ ইতি 
ুরববৎ। শূরহ্যাপি কদাচিৎ কলীবত্দৃষ্টেরিতি ভাব; 1২৩) ল এব ধর্দ এব, দি সন্দিঘফম্ 
॥২৪। পরিযৃষ্ানি কর্তবাঘেন নিশ্চিতানি কার্ধ্যাণি ৪২৫) হুনীভং সম্যগনুঠিতং বিরধ্যতে নিক্ষলং 

মধামপাগ্ডব! আঁপনি সর্বক্ষত্রিপুজিত যাদৃশ বংশে জন্ম গ্রহণ করিযাছেন, 

তাদৃশই বন্ধু ও নুহৃদ্গণে পরিবেষ্টিত হইযাছেন 7২২৪ 
বৃকোদর | মানুষ দৈব ও পুকষকাবের বল জানিবাব ইচ্ছা করিযা সন্দিগ্ধ েই 

দৈব ও পুরুষকাবের নিকপণে বিশ্বীস কবিতে পারে না ২৩1 

কারণ, দৈব কখনও মানুষেব কার্ধাসিদ্ধিব হেতু হইয! 'আবার কখনও তাহার 

বিনাশেরও হেতু হইব! থাকে ; পুরুষকার ত সন্দিগ্বই ৪২৪ 

দৌষদর্শী জানীরা অন্তরূপ পর্যালোচনা করিঘাছিলেন ঃকিন্ত বাধুর বেগের গ্ায় 

কার্য নকল অন্যবপ হইয়া যায ২৫) 

উদ্যোগ-*৩ (১৪) 



৭৩৮ মহাভারতে উদ্যোগ 

ভমন্তিতং স্ুনীতঞ্চ গ্যায়তশ্োঁপপারদিতম্। 
রুতং মানুষ্যকং কর্ম্ঘ দৈবেনাপি বিরুধ্যতে 1২৬] 
দৈবমপ্যরুতং কর্ম পৌরুষেণ বিহৃম্যাতে | 
শীতমুষ্তং তথা বর্ষং'ক্ষুৎপিপানে চ ভারত ! 1২৭] 
যান্যদ্রিউভাবস্ত পুরুষস্থয স্বয়ং কৃতমৃ। 
তন্মাদনুপরোধশ্চ বিদ্যাতে তত্র লক্ষণয্ 1২৮] 

ভারতকৌমুদী 
শ্বিতি। হ্থনীতং দম্যগারবমূ। বিরুধ্যতে ব্যাহন্যতে 1২৬] 

দৈবমিতি। অব্কৃতম্ অদমাঁপিতং দৈবং কর্মাপি পৌরুষেদ বিহন্ততে। উতার্থেদৃ্ান্তমাহ-_ 
শীতমিতি। দৈবং শীতং পৌরুষেণ বন্ত্রাবরণেন, উতর ব্যজনেন, বর্ষং ছত্রেণ, হ্ছুৎ ভোজনেন, 
পিপাঁস! চ জলপানেন যথা বিহন্ভতে, তথ্বৎ 1২৭৫ 

ফলসিছো দৈবপুরুষকারোভগ়াবহাকতামাহ ছাভ্যাম। যদিতি। দিষগ্ত দৈবশ্য ভাবঃ 
নত যন্মিন্ তশ্য দৈববত ইত্যর্থঃ “দৈবং দিষ্ং ভাগখেয়ম্* ইত্যমরঃ, পুরুষ, ছয়ং কৃতম্ অন্তদ্ যৎ 
পৌরুষমূ, তন্মাৎ পৌঁকুযাথ্, অহথপরোধঃ ঘলন্ত অবাধ! বিদ্যাতে দৈবপুরুবকারোভরযোগাদেব 
ফলং ভবতীত্যর্থঃ। তত্র লক্ষণং নিদর্শনিমন্তি। কর্ষণবীছবপনাদিরপাৎ পুরুষকারাৎ 
বৃগ্িরিপাদৈবাচ্চ শন্তোৎপত্তিরিতি ভাবঃ 1২৮| 

ভারতভাবদীপঃ 
ক্রিষতে 1২৬1 অকুতং ভোগায়ানারদ্ধং কর্ম পুণ্যাদিকমাগামি ছাখং দৈবজ্াদিভিরপিষ্টতয়া 
নিশ্চিতসভ্ভাবং পৌরুষেণ বিহন্কতে । তেন কাম্যবর্্রশামপি ফলব্বমন্তেবেতি দিত! যদ 
অকৃতং কালদ্বভাবজং কর্দ অনুভূয়মানং শীতোকাদি তত পৌরুষেণ প্রাবরণাদিসম্পাদনেন 
নিবার্ধ্যত ইত্যর্ঘঃ ॥২৭॥ যান্যদিতি | দিষ্টঃ কলভোগায় আতিপ্তঃ ভাবঃ নত্তা ঘন্তয তৎ দি্ভাবং 
প্রারব্বকর্ণ পধম্যর্ধে যী প্রারকাদন্থাদিত্যর্থঃ | পুরুষন্ত পুরুবেগ সঞচিতং যত্হয়ং কুতং কর্ধ 

তত্মাদন্থপরোধো জগ্মাস্তরে নিরোধো নান্তি। তত্র জ্ঞানেন প্রায়শ্চিত্তেন বা সঞ্চিতপাপানাং 

নাশ] লক্ষণৎ জ্ঞাপকং শ্রতিশ্থতিজাতং বি্াতে। “ক্ীরস্তে চাস্ত কর্াণি তঙ্দিন্ দৃষ্টে পরাবরে ।” 

ধর্েণ পাপমপন্দতি 1 *্জঞানাগিঃ সর্ববর্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা" ইতি। ঘযছ্ধা অরুতাৎ 

দৈবাৎ শীতাদেরত্ৎ য়ং তং দৈবং দেহাস্তঃকরণৃদস্তাপহেতু: তম্মাদপি উপরোধোহত্র বৈ 
নান্তি যতল্তত্রাপি লক্ষণং চিকিৎনাবিবেকহেতুঃ শান্ত প্রবর্ধতে। সর্ব্ঘপি পৌকুবং কর্তব্য- 
মিতি ভাব: 1২৮ এতদেবাহ- লোকন্তেতি। কর্দণোহ্ন্ত্র পৌরুষং বিন! অন্তত একন্থা- 

বথানিয়মে আলোচিত, নুষ্ঠভাবে আরন্ধ এবং যথাঁধথভাবে সম্পাদিত হইলেও 

মানুষেব কার্ধ্য দেবকর্তৃক ব্যাহত হয় /২৬ 
ভরতনন্দন! আবার দৈবকৃত কার্ধ্যও লমাণ্ত হওয়ার পূর্বে পুরুষকারদারা 

ব্যাহত করা যায়! যেমন শীত- বন্রদ্ধারা, গ্রীষ্ম-_ব্যজনদ্বারা, বৃটি-_ছত্রছারা, 

ক্ষুধা_ভো্রনদার! এবং পিপাসা-_পানদ্বার! নিবারণ করা যয়িঃ/২৭ 



পর্ব একসপ্ততিতযোহ্ধ্যায়ঃ। ৭৩৯ 

লোকস্য নান্যতো বৃত্তিঃ পাণ্ুবান্থাত্র কর্মণঃ | 

এবংবুদিঃ প্রবর্তেত ফলং স্যা্ভয়াম্বয়ে ॥২১৯॥ 
য এবং কৃতবুদ্ধিঃ মন্ কর্ধস্থেব প্রবর্ততে ৷ 

নাসিদ্ধো ব্যথতে তত্ত ন সিদ্ধ হর্মনতে 1৩০ 
তত্রেষমনুমাত্রা মে তীমদেন। বিবক্ষিতা। 
নৈকান্তসিত্ির্বক্তব্য৷ শত্রতিঃ সহ সংযুগে ॥৩১॥ 

জা পপ পালা ০০০০০ 

ভারতকৌমুদী 

লোকশ্তেতি। হে পাগুব! কর্ণঃ পুরুষকারাঁদস্া্র পুক্লুষকারং বিনা, অন্যতঃ 

অন্স্থাৎ কেবলাদৈবাৎ, লোকপ্ত বৃত্তির্গীবিকা নাস্তি। এবমিখং বুষ্ধিন্ত স তাদৃশঃ নে 
কর্ধণি প্রবর্েত। কিস্তু উভয়ন্য দৈবস্ত পুরুষকাবন্য চ অদ্বয়ে পরম্পরসন্বদ্ধে সতি, ফলং শ্যাৎ। 
অঙ্জাপি প্রাগুক্রমেব নিদর্শনম্ ॥২৯। 

যইতি। যো জনঃ। এবং কৃতবুছিঃ দৈবপুকুষকারোভ্রণ্যাগাদেব ফলসিদ্ধিরিখং কৃতবুদধিঃ 
সন্, কর্ন পুরুষকারেেৰ প্রবর্ততে , তন্ত জনশ্ত চিত্তম, ফলন্তাসিে| ন ব্যথতে, দৈবাঁভাব- 
নিশ্চয়াৎ, ফন সিদ্ধ! চ হর্বং নাঈংতে দৈবসতাহুমানাদিত্যাশয়ঃ 1৩০) 

ইদানীং শ্বসিদধাপ্তমাহ--তমেতি। হে ভীমসেন। মে ময়া, তত্র ফলসিফোঁ, ইয়মহমাত্রা 
সম্ভাবনা বিবঙ্গিতা। এবধ শক্রভিঃ সহ সংযুগে যুহে, একাত্তসিছিঃ সর্ধথা জয়লাভো ন 

বক্তব্য, দৈবাভাবশ্তাপি সম্ভবাদিতি 'তাবঃ ॥৩১। 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
দববোদেব বৃত্ির্জাঁবিকা নান্তি। এবংবুদিঃ ঈদৃক্জানবান্ সন্ গ্রবর্ণেত পুরুষকারং কুরধ্যাৎ। 
তথা নতি উভয়ান্বয়ে দৈবপৌরুষয়োঃ সঙ্থদ্ধে ফলং তবতি নান্ততরত ইত্যর্ঘ: 1২৭ য ইতি। 

যথা কর্ষকঃ কর্ণ রুত্বা দৈবাস্কুল্যাৎ ফলং লদ্ষাপি ন হস্ততি অনাকন্মিকত্বাৎ ফলত । দৈব- 
প্রাতিকুল্যাদলাপি ন বাথতে অহুচিতন্তাকরণাৎ। তথাত্রাপি জেয়মিতযাশষঃ 1৩০৪ তৎ 

প্রকতে যোজয়তি-_তত্রেতি। অন্ুমাত্রাবধারণং নিশ্চয় ট্ত্যর্থঃ। "মাত্র, কাৎ্ন্যেৰ- 
ধারণে” ইতি কোষঃ। লিঙ্গব্যত্যয় আর্যঃ ৩১। প্রহীণরশিঃ নিগুভঃ, ভাবঃ প্রারং 

দৈবযুক্ত লোকের আত্মকৃত যে অন্ কর্ম তাহা হইতেই ফল হয় ইহাব যথেষ্ট 
নিদর্শন আছে ।২৮। 

পাঙুনন্দন। পুরুষকার ব্যতীত কেবল দৈব হইতে মানুষেব জীবিকানির্ধ্বাহ 
হয় না, এইবপ বুদ্ধি করিষা মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হইবে। ভাহার পব দৈব ও 
পুরুষকাব দুই মিলিলে ফল হইবে ২৯ 

বেলোক এইরূপ বুদ্ধি কবিয়! কর্েই প্রবৃত্ত হয, তাহার মন ফলসিদ্ধি না 
হইলেও ছুঃখিত হয় না, কিংবা ফলসিদ্ধি হইলেও আহলাদিত হয় না ৪৩০৪ 

মধ্যমপাগ্ডব | আমি মে বিষধে এই মন্তাবনহি বালিবার ইচ্ছা করিয়া; 

০০০ পি 



৭8৩ মহাভারতে ' উদ্যোগ- 

নাতি গ্রহীণরশিঃ স্যাভথা ভাববিপর্ধ্যয়ে । 

বিষাদমচ্ছেপ্নানং বাহপ্যেতমর্থং ব্রবীমি তে ॥৩২। 
শ্থো ভূতে ধৃতরাষ্ট্রন্ত লমীপং প্রাপ্য পাণ্ডব !। 
যতিষ্বে প্রশমং কর্তৃ, যুদ্মদর্থমহাপয়ন্ ॥৩৩। - 
শমং তে চেহ করিষ্যন্তি ততোহনন্তং যশো! মম। 

ভবতাঞ্চ কৃতঃ কামন্তেষাঞ্চ শ্রেয় উত্তমম্ ॥৩৪॥ 

তে চেদভিনিবেক্ষ্যস্তে নাভ্যুপৈষান্তি মে বচঃ। 
কুরবো৷ যুদ্ধমেবাত্র ঘোরং কর্ম ভবিষ্াতি ॥৩৫॥ 

অস্মিন্ যুদ্ধে ভীমসেন ! ত্ুয়ি ভারঃ সমাহিতঃ। 

ধূরঘবনেন ধার্য স্তাদ্োঢব্য ইতরো জনঃ 1৩৬1 
অহ্ং হি যস্তা বীভৎুসোর্ভবিতা নংযুগে তি । 

ধনগ্তয়ন্যৈষ কামে! ন হি যুদ্ধং ন কাময়ে ॥৩৭| 

দী 

নেতি। ভাবন্ত মনোবৃত্তেবিপর্্যয়ে সতি, অতিগ্রহীণরশ্বিঃ সর্বথা ত্যকততেজা নস্যাৎ, 

বিষাঁদং গ্লানিং বা ন অচ্ছ্দেগচ্ছে। ইদানীমেতমর্থ, বিষয়ং তে ব্রবীমি 1৩২ 

শ্বইতি। শ্বঃ পরদিনে, "শ্বঃ পরশ্বঃ পরেছহনি” ইত্যমরঃ ৩৩ 

শমমিতি। শমং শাস্তিম্। তেষাং কৌরবাণাম্, শ্রেয়ো মদদলম্ 1৩৪ 
তইতি। অভিনিবেন্্যন্তে যুদ্ধাগ্রহমেব বরিয্াস্তি, অভ্যুপৈত্্তি হ্বীকরিত্ত্তি 1৩৫1 
অশ্িশ্িতি। ধূর্তারঃ। বোঁঢব্যঃ যুবাভ্যাং ভীমাঞ্জুনাভ্যাম্ ॥৩৬| 

ছিলামঃ নুতরাং শত্রুদের সহিত যুদ্ধে জয়ই যে হইবে--একথা বলা যায় 

না ॥৩১। ১ 

মনের ভাব পবিবন্তিত হইলেও একেবাঁবে তেজ ত্যাঁগ করিবে না, কিংবা বিষাদ 
বা গ্রানিযুক্ত হইবে না, ইহাই আপনাব নিকট বলিতেছি ॥৩২1 

পাুনন্দন! আমি আগামী কল্য ধৃতবাস্ট্রেব নিকটে যাইয়া! আপনাদের স্বার্থের 
- হানি না কবিযা! শাস্তি স্থাপন কবিবার চেষ্টা করিব 8৩৩ 

তাহাতে কৌরবের! যদি শাস্তি স্থাপন করেন, তবে আমারও অনীম যশ হইবে, 
আঁপনাদেবও অভীষ্টসাধন করা! হইবে এবং কৌরবদেরও অসাধারণ মঙ্গল সম্পাদিত 
হইবে 1৩৪) 

আব কৌরবের! যদি আমাব বাক্য স্বীকাঁব না করেন এবং যুদ্ধেব জন্াই আগ্রহ 
প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধই হইবে 8৩৫॥ 

মধ্যমপাগ্ডব | সেই যুদ্ধে আপনার উপবে ভার স্থাপিত হইল এবং 



পনি বিসগুত়িতমোহ্ধ্যায়ঃ। 88১ 

তল্মাদাশম্কমানোহহং বৃকোদর ! মতিং তব। 

গদতঃ ব্লীবয়া বাচা তেজন্তে সমদীদিপম্ ॥৩৮॥ 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহত্র্যাং স“হিতায়াং বৈযাসিক্যামুদূযোগপর্ববণি 

ভগবদ্যানে কৃষ্ণবাক্যে একসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥০॥ % 
887 

দ্বিসগুতিতমোধধ্যায়ঃ। 
সপন 2 

অর্জুন উবাচ। 

.. উক্তৎ যুধিতিরেণৈব যাবন্ধাচ্যং জনার্দন ! | 
তব বাক্যন্ত মে শ্রুস্ব। প্রতিভাতি পরন্তপ ! ॥১॥ 

ভারতকৌমুদী 

অহমিতি। যস্তা দারখিঃ। , তহি তবং ুদ্ধমেব ন চিকীর্যসি,কিমিত্যাহ_-নহীতি 1৭ 
তম্মারদিতি। তন্থাদ্যুদব্াপি দভাবামানত্বাৎ। রীবয়া ব্লীবযোগ্যয়া ।৩৮ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতা চারধ্য-মহাকবি-পন্নভূষণ-হ্ীহবিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভটাচার্য- 
বিরচিতায়াং মহাঁভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামূদুযোগপর্বনি 

ভগবদ্যানে একমপ্ততিতযোহ্ধ্যাযঃ ॥28 
শব 

রর ভার্তভাবদীপঃ 

কর্ণ অর্ছেৎ, প্রাপ্মত্জাৎৎ ।৩২--৩৪। তে কুরব ইতি সম্বন্ধঃ॥৩৫। অশ্থিশ্লিতি। রখোপমো! 
ভীম, অস্বোপমোহঙ্জুনঃ ॥৬৬। অহমিভি যুদ্ধকামোহপ্যহম্ অঞ্নগ্রীত্যে সারথ্যং করিস্তামী- 
ত্যর্ঘঃ 1৩৭---৩৮। 

ইতি শ্রীমহাভাঁরতে উদ্যোগণপর্বণি নৈলকণ্টীয়ে ভারতভাবদীপে একসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ 1৭১1 
ক 

অর্জুনও ভাঁব বহন করিবেন; অর্থাৎ আপনারা ছুই জনই অপব সকলেব ভাব বহন 
করিবেন ॥৩৬। 

আমি যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা! কৰি না, এমন নহে ; তবে অর্জনের ইচ্ছা এই যে, 

যুদ্ধ হইলে আমি অর্জুনের সারথি হই ॥৩৭| 
অতএব বুকোদব! আপনি ক্লীবোচিত বাঁক্যে শাস্তিব কথা বলিতেছিলেন 

বলিয়া আমি আপনার মনোবৃত্তির উপবে আশঙ্কা কবিয়াছি আপনার তেজ উদ্বীপিত 
করিয়াছি” 1৩৮ 

*₹ **্স্ধ্রসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়--বা ব রা, “ “যট্দপ্তভতিতযোহ্ধ্যাঘ়ং-নি | 

রি 



৭8২ ধহাভারতে উদযোগ- 

নৈব প্রশমমত্র ত্বং মন্যসে হুকরং প্রভো || 
লোভাদ্া ধৃতরাষ্্র্ত দৈন্তাদ্বা সমুপস্থিতাশ ]২। 
অফলং মন্যসে বাপি পুরুঘন্ত পরাক্রমমূ। 

ন চান্তরেণ কণ্মীণি পৌরুষেণ ফলোদয়ঃ 1৩॥ 
তদ্দিদং ভাষিতং বাক্যং তথা ন চ তখৈব তৎ। 

ন চৈতদেবং দ্রইব্যমসাধ্যমপি কিঞ্চন ॥8| 

কিখৈতপান্যসে কৃচ্ছ মন্মাকমবদাদকম্। 
কুক্চস্তি তেষাং কর্্মাণি যেষাং নাস্তি ফলোদরঃ ॥৫॥ 

9 ৪ ৩৩ ৩৩০ চারা সাক 

ভারতকৌমুদী ূ 
উত্তমিতি। বাচ্যং ময়! বক্তব্যমূ। প্রতিভাতি বোধবিবদীভবতি 1১ 

কিং প্রতিভাতীত্যাহ--নেতি। দৈস্তাৎ অন্মাকং নিশ্বস্থাৎ ॥২ 

অফলমিতি। অন্তরেণ বিনা, কর্াণি প্রাক্তনানি দৈবানীত্যর্ঘঃ ৩ 

তদদিতি। তথ তথা ন চ তখৈব বা! সন্দেহ ইত্যর্ঘঃ। প্র্ব্যাং বোদব্যম্8। 
ভাবতভাবদীপ: 

উক্তমিতি 1১৪ দেদ্া্া অন্মদীয়াৎ ॥২৪ পরাক্রমং লর্বেধাং রক্ষণে ধত্ুমূ 
কর্ণাণি জীবনবীজানি প্রাক্তনানি তদভাবাৎ দলছয়হিতার্থ, কতোহপি যত্বো নিক্ষল ইতি মনা 
শমমেবেচ্ছপীত্যর্থঃ ॥৩| মগ্কারণমাহ--তদ্দামিতি। ন হি ফুদ্ধং ন কাময়ে ইতি ঘত্া 
ভাধিতং তথ! চন তথাপি চ ন চ শঝোহপ্যর্থে। হচ্ছপি মমৈতদনিষ্টং তথাপি ত্র! যন্তাষিতং 
তন্তধৈব ভবিষ্ততীত্যর্চঃ | পরস্ত শমোহপি তব নাসাধ্যোহস্ভীত্যাহ--্ন চেতি 1৪॥ এত 
কুষ্ছুং যুদ্ধং সহটং মন্তসেহঙ্গীকরোধি অন্মাকং কুক্ুপাগ্ডবানাং শমাসস্তবাদ্যুদ্ধমিচ্ছসীত্যাহ-_- 

অঞ্জুন বলিলেন-_*্পরস্তপ জনার্দিন! আমার যাহা! কিছু বক্তব্য ছিল, 
তাহা ধর্মারাজই বলিয়াছেন। তবে তোমাৰ বাক্য শুনিয়া আমার ধারণা 
হইভেছে (যে) ॥১॥ - 

ধৃতরাষ্ট্রের লোভবশত; অথবা আমাদেব উপস্থিত দৈশ্তবশত; এই বিবাদে 

শাস্তিস্থাপন করাটা তুমি অনায়াঁসনাধ্য বলিয়া মনে কর না ॥২। 

কিংবা তুমি মানুষের পরাক্রমকে নিক্ষল বলিয়াই মনে কর। কারণ, দৈব 

ব্যতীত কেবল পুরুষকারে কোনি ফল হয় না॥৩৫ 

তোমাঁব উক্ত এই বাক্য কি সেরূপ নহে? বা সেইরূপই বটে, এ সন্দেহ 

আছে; ন্ুতবাং কোন কাধ্য যে অসাধ্য হয়, এরূপ ধারণা করা উচিত নহে ।81 

(৩) 'পৌঁক্ষেণ বলোদয়ঃ-_ব! বরা নি। (৪) "*তথাঁচন তখৈব তত্ববা ব রানি। 

(8) কিং বৈতৎ-্পি। 
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সম্পান্থমানং সম্যক্ চ স্যাহ কর্ম সফলং প্রভো !। 

ল তথা কৃষ্ণ । বর্তৃম্ব যথ! শর্দদ ভবে পরৈঃ ॥৬॥ 
পাগুবানাং কুরূণাঞ্চ ভবান্ নঃ প্রথমঃ বহু । 
সবরাণামন্থ্রাণাঞ্চ যথা বার! প্রজাপতিঃ ॥৭| 
কুবণাং পাগুবানাঞ্চ প্রতিপত্ব্ব নিরাষয়ম্। 

অম্মদ্ধিতমনুষ্ঠানং মন্যে তব ন ছুঙ্ধরমূ 1৮॥ 
সস আত চক বত উল স্শি চে খ্চ ম্প চে 

কিঞ্চেতি। কুষ্ছুৎ বনবাসাদিকষ্টম্। তেষাং দুর্্যোধনাদীনাং দাতাদীনি কর্দাণি, অশ্থাক- 
মেতৎ কুচ্ছং কুর্বস্তি, যেষাং কর্ণণাং তেযু ফলোদয়ো৷ নাস্তি রাজ্যলাভন্ত তু ভাবন্মাত্র- 
পণনেনৈব দিদ্বতবাদিত্যাশয়ঃ ॥৫॥ 

স্বমতমাহ--সম্পান্তেতি। প্রভে৷ ইতি সষ্োধনেন সর্বশক্িমত্তয়! সদ্ধিরপি তে হুকব ইতি 
হুচিতমূ্। পরৈঃ সহাম্মাকং শর্খ দদ্ধিনিবন্ধনং স্থখং ভবেৎ।৬॥ 

পাওবানামিতি। প্রথমঃ প্রধানঃ। গ্রজীপতিত্র্ধা 1৭1 
কুরণামিতি। নিরাময়ং মানসঙ্গরাপনয়নম্, প্রতিপত্্য সম্পাদয় 171 

ভারতভাবদীপঃ 

কুর্ধবস্তীতি। যেষাং পুংসাং ফলোদযে! নাস্তি তেষাং কর্াণি ক্রিয়মাণান্তপি সামাদীনি কুর্বন্তে 
কুত্তি হিংসস্তি কহিংসাধাসিত্নত স্বাদিগণন্থস্ত রূপং তনাদিত্ম্তার্য, লেখকগ্রমাদজং বা। 
“চতু্োপায়মাধ্যে তু বিপোঁ সাদ্বমপতরিযে*তাতিযুজোভের্জীবনাদৃ্টভাবাদপ্েকসাধ্োযু বুরুযু 
সান্বগ্রয়োগো ছুদ্ধর ইত্যর্থঃ ॥£) এবং জানন্নপি লাদৈব চেন্বন্দে ভত্রাহ সম্পান্তেতি। 
যৎ্কণ্ম লম্যক্,সম্পান্থমানং ভবেৎ তৎ দফলং শ্তাদিতি সন্ব্কঃ | 'প্রভো ইত্যনেন অদাধ্য- 

লাধনসামর্ধামন্ত দর্শয়তি। ফলিতমাহ-দ ইতি ॥৬--৭| নিরাময়ং কুশলম্ 8৮৫ কাধ্যতাম্ 

তার পব, আমাদেব এই কষ্টই আমাঁদের অবসাদ জন্মাইয়াছে, তুমি এইবপ , 

ধারণা কবিতেছ। দেখ-_ছুর্যোধনগ্রভূতির কাধ্যই আমাঁদেব এই কষ্টেব কারণ ; 

অথচ যে কার্যে তাহাদের বিশেষ ফল হয় নাই ॥৫1 

কিন্ত প্রতু কৃষ্ণ! কর্ণ যথাযথভাবে সম্পাদন করিলে, তাহার ফল অবশ্ঠাই 
হুয়া থাকে; অতএব তুমি সেইভাবে প্রবৃত্ত হও, যাহাতে বিপক্ষদের ও 

আমাদের মঙ্গল হয় ।৬॥ 

বীর! ব্রহ্মা যেমন স্থুর ও অস্ুব উভয় পক্ষেরই প্রধান সুম্বৎ তেমন তুমিও 

আমাদের পাগ্তব ও কৌববগণের প্রধান সুহ্থৎ 1৭ 

কৃষ্ণ! তুমি কৌরব ও পাগুবগণেব মনের ছ্বখ দূৰ কব। আমি মনে কবি-_ 

আমাদের হিতানুষ্ঠান করা তোমাৰ পক্ষে হু্ধর হইবে না ৮ 



5৪৫ ধহাভারতে উদ্যোগ 
এবঞ কার্য্যতামেভি কার্ধ্যং তব জনার্দন | 
গমনাদেবমেব ত্বং করিষ্যসি জনার্দন | ॥৯| 
চিকীধিতমথান্যতে তশ্মিন্ বীর ! দুরাত্মনি। 
ভবিষ্বাতি চ তশ সর্ববং যথা তব চিকীর্বিতষ্ ॥১০॥ 
শরম তৈঃ সহ ব| নোইস্ত তব বা! যচ্চিকীর্ষিতম্। 
বিচার্য্যযাণে যঃ কামস্তব কৃষ্ণ । স নো গুরুঃ ॥১১| 
নস নার্তি দুষটাত্বা বধং সহুতবাদ্ধবঃ। 
যেন ধর্মনুতে দৃষটা ন সা শ্রীরুপমরধিতা ॥১২। 

/ যঙ্াপ্যপশ্ঠাতোপায়ং ধন্মিষ্ঠং মধুসূদন !| 
উপায়েন নৃশংসেন হৃতা ছুদুরতদেবিনা ॥১৩| 

 ভারতকৌমুদ্রী 77 
এবমিতি। কার্ধ্যভাম্ অবশ্কর্তব্যতাম্, কার্ধ্যং কর্ম ॥4 

চিকীর্ষিতমিতি। চিকী্ষিতং কর্ত,মিষ্ং দমনম্ ১০ 
শর্মেতি। শর্ণ শান্তিস্্থম্। বিচাধ্যমাণঃ নভাব্যমানঃ | গুরুরাদরণীয়ঃ 1১১) 
নেতি। লদূর্য্যোধনঃ। শ্রী; সম্পৎ্, উপমধিতা সোড়া ॥১২ 
যদিতি। ' অপষ্ঠত ভবানপন্ঠৎ, ধরিষঠসুপায়ং যুদধম॥১৩। 

ভাঁরতভাবদীপঃ 
ওঁচিত্যং কাধ্যং কর্ম ॥৯--১০॥ শর্মেতি। কষাৎ খ্বন্ত ব্যবহাবতো ভেদান্মততেদমুক্কা 

তত্বমাহ--বিচার্ধ্যমাণ ইতি। গু্ঃ উপদেষ্টা। “গ্রাণন্ত প্রাণমূত চস্থ্যশ্ক্থরুতশ্রোতরন্ 
শ্রোত্রম। মনসো যে মনো বিছুত্তে নিচিতাতর ্ধ পুরাণমগ্র্য”মিতি শ্রতেরন্মকপনসোহপি 
মতত্বমতন্তব যঃ কাম; ল এবাম্মৎকামন্ত প্রবর্তক ইতি ভাবঃ ॥১১। বস্ততত্ত তবৈব কামো যুজ 

জনার্দন ! এইরূপ কার্ধ্যই তোমার অবশ্ঠকর্তব্য এবং কৃষ্ণ! তুমি সেম্থানে 
গমন করিয়াই এইরূপ কাধ্য কবিতে পারিবে ।৯1 

বীর! তোমার যেরূপ কার্ধ্য অভিপ্রেত ছিল, সেই ছ্রাত্মা ছূর্য্যোধনের বিষয়ে 
সে সমস্ত অভিপ্রেত কাধ্যই সম্পন্ন হইবে ॥১০ 

কৌরবদের সহিত আমাদের শীস্তিস্থখ হউক, অথবা তোমাৰ ও কার্য 
'হউক। কৃষ্ণ! তোমাৰ যাঁহা অভিপ্রেত বলিয়া! ধারণা কবি, তাহাই আমাদের 
আদবণীয় ॥১১৪ 

দাতা ছূর্ধোধন -পুত্র ও বন্ুবর্গের সহিত বধেব যোগ্য নহে এমন হইতেই 
রা কারণ। যে ছুবাতমা ধর্মরাজেব সেই সম্পদ দেখিয! লহা করিতে 
পারে নাই ॥১২। 

মধুলুদন | তুমি যে ধর্দনঙ্গত উপায় পর্যালোচনা কৰিয়াছ, তাহা হইতে 
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কথং হি পুরুষে৷ জাত: কষত্রিয়েষু ধনুর্দারঃ | 
সমাহ্তো নিবর্ডেত প্রীণভ্যাগেহপ্যুপস্থিতে 1১৪। 
অধর্দেণ ভিতাঁন্ দৃষট। বনে প্রব্রজিতাংস্তথ!। 
বধ্যতাং মম বাষেয়। নির্গতোহসৌ হুযোধনঃ ॥১৫] 
ন চৈতদভুতং কৃষ্ণ! মিত্রার্থে যচ্ছিকীর্যসি। 
ক্রিয়া কথক যুধ্যা স্তান্ম্ছুনা চেতরেণ বা] ॥১৬॥ 
অথবা মন্যামে জ্যায়ান্ বধস্তেযামনন্তরমূ। 

তদেব ক্রিয়তামাশ ন বিচার্ধ্যমততয়া ॥১৭॥ 

জানাসি হি যখৈতেন দ্রৌপদী পাপবুদধিনা। 
পরিক্লিটা সভামধ্যে তচ্চ তস্যোপমধিতম্ 1১৮] 

ভারতকৌমুদী 

কখমিতি। সুমাহূতো যুদ্ধায়। কথং নিবর্দেতেতি দন্বন্ঃ ॥১৪। 

অধর্শেণেতি । অধর্েপ দাতচ্ছন্পনা, জিতান্ পাওবান্। নির্গতো নিশ্চয়েন প্রাপ্তঃ 1১৫ 

নেতি। ক্রিয়া তব শাস্তিচেষ্টা, মুখ্য! সফলা। মৃছুন। লায়া, ইতরেণ যুদ্েন ॥১৩। 
অথবেতি। জ্যায়ান্ শ্রেয়ানিতি মন্তণে। অনন্ররমিতঃ পরমূ 7১৭ 

ভার্তভাব্দীপঃ 
ইত্যাহ--ন ন ইত্যাদিনা ॥১২) খশিষ্টং যুদ্বাদিকম্। হতা! শ্রী; 1১৩ লমাহৃতো 
দৃতার্থম1১৪। নিগিঃ নিশ্চয়েন প্রাপ্ত: কথঞ্চ কথমপি মুখা। ফলবতী দ্বদুনা সায়া ইতরেদ 
পারে না। কারণ, নেই ছূরাত্মা ছুষ্ট পাশক্রীড়া করিয়া নৃশংস উপায়ে 
আমাদেব রাজ্য হরণ করিয৷ নিয়াছে ॥১৩। 

যে লোক ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ কবিয়া খন্র্ধব হইযাছে, তাহাকে যুদ্ধের 
' জন্ত আহ্বান কবিলে, প্রাণভ্যাগেৰ সম্ভাবনা থাকিলেও সে লোক কি করিয়া! 

নিবৃত্তি পাইবে ? 1১৪1 
যছুনন্দন | পাগুবগণকে অধর্ম অনুসারে বিজিত এবং বনে প্রব্রজিত 

দেখার পর হইতে এঁ ছূর্ধযোধন নিশ্চয়ই আমার বধ্য হইযাছে ॥১৫| 
কষ্ণ। তুমি মিত্রের জন্য যাহা! কবিবার' ইচ্ছা করিয়া, ভাহা। বিচিত্র 

নহে; তবে তোমাব এই চেষ্টা কোমলভাব বা উগ্রভাব--ইহার কোন্ ভাবে 
যে সফল হুইবে, (তাহা বলা বায় না) 1১৬। 

অথব! তুমি যদি ইহার পব তাহাদিগকে বধ কবাই ভাল মনে কর, তবে 
তাহাই সত্বর কব? এবিষয়ে আব বিবেচনা করিও ন! ॥১৭1 

(১৮) জানাদি হি তথা তেন--পি। 
উদযোগ-৯৪ (১৪) 



18৬ মহাভারতে 

স নাম সম্যগ বর্তেত পাগুবেষতি মাধব !। 

ন মে সঙ্জায়তে বুদ্ধিবকাজযুণ্ডমিবোধরে ॥১৯॥ 
তল্মাদ্যন্মন্যাসে যুক্তং পাগুবানাং হিতঞ্চ যশু। 
তথাশু কুরু বাষ্চেয় | যন্নঃ কাধ্যমনস্তরমূ ॥২৩। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতলাহত্র্যাং সংহ্তায়াং বৈয়া(সক্যামুদধোগপর্বণি 
ভগবদ্যানে অজ্জবনবাক্যে ছিসগ্ড তিতমো হধ্যায়ঃ ॥০॥ * 

8 

ভারতকৌমুদদী 

জানামীতি। এতেন ছূর্ধ্যোধনেন ৷ উপমধিতম্ অন্মাভিঃ সোচ়ম্ 8১৮1 
লইতি। সম্যক স্াষ্যমূ। উরে ক্ষারঘৃত্তিকার়াম, উপ্ভং রোপিতং ৰীজমিব চেষ্টেরং 

বিফল! ভবেদ্িতি বুদ্ধিরেব জায়ত ইতি ভাব: ১৪ 
তন্মাদিতি। নঃ অন্মাকম্ ঘৎ কার্ধ্যং সম্পাস্ঘম্ ।২*1 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-তাঁরতাচার্য-মহাকবি-পন্রভ্ষণ-প্রীহরিদাসমিদ্াস্তবাগীশভট্টাচার্- 

বিরচিতায্াং মহাঁভারতটাকাযাৎ ভারতকৌ মুদ্ীসমাখ্যায়ামুুযোগপর্বণি 
ভগবদ্যানে ঘিসষ্ততিতমোহ্ষ্যায়ঃ 1০ 

০, 

ভারতভাবদীপঃ 
যুদ্ধেন ॥১৫--১৭॥ নাম নিশ্চিত ল পাগুবেষু সম্যগবর্তেতেতি বুদ্ধির্মে ন সপ্তারভে নোখ- 

পণতে ॥১৮২৩। 

০4775545594 1৭২) 
১০০ 

তুমি ত ৃ যে, এ পাপবুদ্ধি দূর্যোধন সভাব মধ্যে দ্রৌপদীকে কষ্ট 
দিয়াছিল ; আমর কিন্তু তখন তাহাব সে কার্য সহা কবিযাছিলাম ॥১৮। 

সেই দূর্যোধন যে পাগুবগণেব সঙ্গে ম্তাষ অনুসাবে চলিবে, এ ধাবণা 

আমার হয নাঃ বরং ক্ষারমৃত্তিকায় রোপিত বীজের ন্তাষ এ চেষ্টা বিফল 

হুইবে বলিঘাই আমার মনে হয় ॥১৯॥ 

. অতএব যছুনন্বন! তুমি নিজে যাহ! সঙ্গত বলিয়! মনে কর এবং পাগুব- 

গণেব হিত বলিয়া যাহা ধারণ! কব, তাহাই সত্বর কর / ইহার পরে আমাদের 
যাহা সম্পাদন করিতে হুইবে” 1১০ 

সাইন্স 

ভন্টাথতিতমোহ্ধ্ায়ঃ-বা! ব রা, 2-সগসপ্ততিতমোহধ্যার£_নি। 

পি জজ ৮ 



ত্রিসগুতিতমোহধ্যায়ঃ। 
স্পট হিশ 

ভ্রীভগবানুবাচ | 

এবমেতন্মহাবাহো ! যথা বদসি পাগুব !| 
পাগুবানাং কুরূণাঞ্চ প্রতিপতন্যে নিরাময়ম্। 
সর্ববং তিদং মমায়তং বীভৎস! কর্দপোদ্য়োঃ 1১ 
ক্ষেত্রং হি.রসবচ্ছুদ্ধং কম্মীণৈবোপপাদিতমূ। 
খতে বর্ধানন কৌন্তেয়! আতু নিরবর্তয়েত কলম ॥২॥ 
তত্র বৈ পৌরুঘং ব্রয়ুরাসেকং ষত্র কারিতম্। 
তত্র চাপি গ্রুবং পশ্যেচ্ছোষণং দৈবকারিতম্ ॥৩॥ 

০০ পর আর ই 4:2০ সি 

ভারতকৌমুদী 
এবমিতি। আময়স্ত মানসজরশ্াভাব ইতি নিরাময়ম্, প্রতিপৎন্তে সম্পারযিস্তামি। ইদং 

শান্তিবিধানং যু । ছগপোঃ কর্মণোর্দৈবপৌর্ষয়ো ঃ ননভাব এব। যট্পাদোহয়ং শ্লোক? 8১1 
তত্রাপি দৈবন্তাবন্তকতাং দর্শফিতূমাহ--ক্ষেঞ্জমিতি ৷ হে কৌনেয়| কর্ণপা জলসেকেন 

তৃণাস্তপদারণেন চ, বলবৎ আর্ম শুদ্ধং নির্দোষ, উপপাদিতং কৃতম্, ক্ষেতং ভূমিঃ) বর্ধাৎ 

খতে বৃষ্টিং বিনা, জাতু কদাচিদপি, ফলং ন নিরবে ন নিপ্পীদয়েৎ॥২। 

তত্্েতি। যর ক্ষেত্রে, আঁসেকং কর্ষণাদিজলসেকপর্্স্ত, ভৃত্যৈ, ফারিতমঃ অত্র 
পৌরুবং সম্পন্নমিতি লোকা কয় । কিন্ত তত্র চাঁপি দৈবকারিতং শোধণং ক্রবং পল্ঠেৎ।৩1 

ভারতভাবদীপঃ 

এবমিতি ॥১॥ ঘয়োঃ কশ্বধোঃ শমযুদ্ধয়োর্মধ্যে ইদম্ অনাময়ং সর্ঘং কৎ্মংমম দৃতন্তায়ত্বম্ 

অধীনং তথাপি দৈবানুকৃপ্যামত্রাপেক্ষিতমিত্যাহ--ক্ষেত্রমিতি ৷ কর্ণ! কর্ধণেন বাপ্যাদিজল* 

দানেন চ শুদ্ধ ভূদোষহীনং রসবদার্র+ উপপাদিতং কৃতং তৎ কদাচিদর্যং বিনাপি ফল্সগ্রদং 
ভবে ॥২৫ অত্র কেবলং পৌরুষন্তৈব শৈষ্ঠ্যং দৃষ্টমিত্যাহ--তত্রেতি। এতদপি দৈবা- 

কৃষ্ণ বলিলেন-_দ্মহাবাহু পাঙুনন্দন! তুমি যাহ! বলিলে, আমি এইরূপই 
করিবঃ আমি পাগুব ও কৌরবগ্ণণের মনের ছখ দূব করিব কিন্তু অর্জুন ! 

দৈব ও পুরুষকার- এই ছুই থাকিলেই সকল কধ্যি আমাৰ আয়ত্ত হইবে ৪১৫ 
কুস্তীনন্দন| দেখ--জ্রলসেক করিয়া আর্ড এবং তৃণপ্রসৃতি দূর করিয়! 

নির্দো কবিলেও বৃষ্টি না হইলে ভূমি কখনও শস্ত উৎপাদন কবে না ॥২ 
যে ভূমিতে কর্ণ ও জলসেক কবান হইথাছে, তাহাতে পুরুষণার কণা 
(২)'*খতে বর্ধাং ন কোন্তেম | জাতু নির্বর্ঘতে ফণম্--পি। 



18৮ মহ্থাভারতে উদ্যোগ- 

তদিদং নিশ্চিতং বুদ্ধ পুর্ৈরণি মহাত্বভিঃ। 

দৈবে চ মানুষে চৈব সংযুক্তং লোককারণম্ ॥৪1 
অহং হি তত করিষ্যামি পরং পুরুষকাতিরঃ | 

 দৈবন্ত ন ময়া শক্যং কর্ম কর্তৃং কথঞ্চন 1৫1 
স হি ধর্মঞ্চ লোকণ্চ ত্যক্ত1 চরতি দুর্মতিঃ | 
নহি সম্তপ্যতে তেন তথারপেণ কর্দণা 1৬॥ 

তথাপি বুদ্ধিং গাপিষ্ঠাং বর্দযন্ত্যস্থা মন্ত্রিণঃ | 
শকুনিঃ সৃতপুত্রশ্চ ভাতা হুঃশাসনস্তথা ।৭। 
সহি ত্যাগেন রাজ্যস্ত ন শমং সমুপৈষ্যতি | 
অস্তরেণ ব্ধং পার্থ! সানুবন্ধ* হযোধনঃ 0৮] 

ভারতকৌমুদী 

তদিতি। সংযুক্তং সংযোগ, লোককারণং লৌকিকফলোৎপত্তিহেত্ঃ 181 
অহমিতি। পুরুষকারতঃ পুকুষকার্মূ, শাস্তিবিধানবিষয় ইতি ভাবঃ1€ 
মইতি। লোকং লোকাচারম। তথারূপেণ ধর্মলোকাচারবিকুছ্েন 1৬ 
তথেতি ৷ তথাপি তত্রাপি। অন্থ দুর্োধনন্য ৷ ৃতপুত্রঃ কর্ণ 1৭0 
মইতি। অন্তরেণ বিনা। অনুবদ্বৈরহ্চরৈহূর্টশাসনাদিভিঃ হেতি লঃ ঃ৮ 

ভারতভাবদীপঃ 

ধীনমেবেত্যাহ-_তন্র চাপীতি। শোষণং বাপ্যাদেঃ সর্বরথা বৃষ্ট্তাবে যথা ন ফলনি্পত্তি- 
সতঘ্দ্বেবাভাবেহপীত্যর্থঃ ?৩। সংযুক্তম আহিতং লোককারণং লোকহিতমাধনম্ 191 দৈবং 
কর্ম প্রা্তনং কর্ণ, কর্তূম্ অন্তথা করত 1৫ পুরুবকারাচ্ছমোহপাত্র ছুসেম্পাদ ইত্যাহ _. 
সহীতি। ত্যাগেন দানেন1৬--৭ লাহুবদ্ধঃ সপরিবারঃ ন চেতি একো! ্ বাজাং ত্যজুং নেচ্ছতি 

হইয়াছে, একথা সকলেই বলিবে ; কিন্তু সেখানেও নিশ্চয় দেখা যাইবে যে, 

দৈর সে জল শুকাইরা ফেলিয়াছে 1৩৫ . 

অতএব প্রাচীন মহাত্মারাও বুদ্ধিদ্ধারা ইহা নিরূপণ কবিরাছেন যে, দৈব ও 
পুরুষকার--এই উভয়ে সংযোগই কলোৎপন্তির কারণ 1৪৫ 

সুতরাং আমি নিশ্চয়ই শ্রান্তিস্থাপনেব জন্য গুরুতব পুরুষকার করিবঃ 

কিন্তু দৈবকে ত অন্ত কোনরূপ কবিতে পারিব না ॥৫ 
দুর্মাতি দূর্যোধন ধর্দ ও লোকাচাব ত্যাগ করিয়াই চলে এবং সেইরূপ সেই 

কার্য্যদ্বারাও সম্তপ্ত হয় না 1৬॥ 

তাহাতে আবাঁব শকুনি, কর্ণ ও ভ্রাতা ছুঃশীনন- ইহারা মন্ত্রী হইয়া উহা 

পাঁপবুদ্ধি আরও বদ্ধিত করিধ থাকে ৭ 



গর্ব ভ্রিসপ্ততিতযোহথ্যায়ঃ | - ৭৪৯ 

ন চাপি প্রণিপাতেন ত্যক্ত,মিচ্ছতি ধর্ণারাট,। 
যাচ্যমানশ্চ রাজ্যং স ন প্রদাস্তাতি ভুর্মতিঃ॥৯॥ 
ন তু মন্যে স তদ্াচ্যো যদ্যুধিতিরণাসনম্। 
উদ্তং প্রয়োজনং যত, ধর্ধরাজেন ভারত 11১৩] 
তথা পাপস্ত তৎ সর্ববং ন করিয্যৃতি কৌরবঃ। 
তন্মিংস্চাক্রিয়মাণোসৌ লোকে বধ্যো৷ ভবিষ্যুতি ॥১১। 
মম চাপি স বধ্যো হি জগতশ্চাপি ভারত !| 
যেন কৌমারকে যুয়ং সর্ব বিপ্রকৃতান্তদা ॥১২। 
বিপ্রলুণ্ডঞ্চ বে! রাজ্যং নৃশংসেন ছুরাত্মনা। 
ন চোপশাম্যতে পাপঃ ্রিয়ং ৃষট! যুধিতিরে ॥১৩। 

জশ বাজ আত ০০০ ০ ৮০৪ ০০ 

ভারতকৌমুদী 

নেতি। প্রণিপাতেন দূর্্যোধনাদিকতেন, ত্য, ত্বমংশম্ ৯ 
নেতি। যুধিতিরন্ত শাসনং পঞগ্রামমান্প্রার্থনাদেশম, প্রযোজনং লীবিকানিবাহ্রপ- 

মুদেন্তমূ। তৎ সর্বং দ দুর্যোধনো ন বাচা ইতি মন্তে, দৈন্প্রকাশাৎ॥১০। 
তথেতি। তথা উক্তোহপীতি শেষঃ। তশ্দিন্ পঞ্চগ্রামমাতরদানেহপি $১১। 

মমেতি। বধ্যঃ, ছুরাচারত্বাৎ | বিপ্রকত! নির্ধাতিতাঃ )১২। 

বিগ্রেতি। বিগ্রলু্ঠমপহতম্। শ্রিয়ং রাজহুয়কালীনাং সম্পদম্ ॥১৩ 

পৃথানন্দন ! অনুচরবর্গেব সহিত ছূর্য্যোধন বধ ব্যতীত তোমাদিগকে রাজ্য- 
দান করিয়া শাস্তিস্থাপন কবিবে ন1 8৮1 

প্রণিপাতঘ্বার৷ ধর্মরাজও আপন অংশ ত্যাগ কবিতে ইচ্ছা করেন না, 

আবার প্রার্থনা করিলেও ছূর্মতি ছূর্য্যোধন তোমাঁদিগকে রাজাদান করিবে 

না ।)। 

ভরতনন্দন! ধর্মরাজ যে পীচখানি গ্রামমাত্র প্রার্থনা করার আদেশ 
কবিয়াছেন, কিংবা! তিনি তাহার যে প্রয়োজন বলিয়াছেন, তাহাও ছূর্যোধনের 

নিকট বল! উচিত নহে, ইহাই আমি মনে করি ৪১০] 

কাবণ, সেরূপ প্রার্থনা কৰিলে, তাহাতেও পাপাত্বা দুর্য্যোধন ত্বীকার 

করিবে নাঃ সেই বিষয়েও শ্বীকাব না কবিলে, সে বধেব যোগ্যই হইবে 8১১৫ 

ভরতনন্দন! ছৃূর্যোধন আমারও এবং জগতেব লোঁকেরও বধ্যই বটে! 

যেহেছু সে বাল্যকালে তোমাদের সকলকেই যাতনা দিযাছে 7১২1 
তার পর, ছুবাত্বা ছব্যোধন নৃশংস উপাঘে তোমাদেব রাজ্য অপহরণ 

(১), শ্যদযুধিষ্ঠিরভাষিতম্-পি। (১২) “তেন কৌমারকে "*বিপ্রকতাঃ লদা-নি। 



সপ 

দিত. মহাভারতে উদ্যোগ 

অসকৃচ্চাপ্যহং তেন ত্বুকৃতে পার্থ। ভেদিতঃ। 
ন ময়! তদ্গৃহীতঞ্চ পাঁপং তম্ত চিকীহিতম্ 1১৪॥ 
জানাসি হি যহাবাহো। ৷ তৃবমপ্যস্ত পরং মতম্। 

প্রিয়ং চিকীর্যমাণঞ্চ ধর্মারাজন্ত মামপি ॥১৭] 

ংজানংঘ্তন্ত চাত্মানং মম চৈব পরং মতমৃ। 

অজানন্নিব মাং কম্মাদর্জনাগ্ঘা ভিশহ্কসে 1১৩] 

যচ্চাপি পরমং দিব্যং তচ্চাপ্যনুগতং তৃয়া। 

বিধানং বিহ্িতং পার্থ! কথং শর্মা ভবে পরৈঃ 1১৭1 

যত, বাচা ময়া শক্যং কর্ধণা বাপি পাণ্ুব !| 
করিষ্যে তদহং পার্থ । ন ত্বাশংসে শমং পরৈঃ [১৮] 

৩ ও আপ পি জপ ভি ও ভর পাপা 

ভারতকৌমুদী 

অদরুদিতি। ভেদিতো| ভেদং প্রাপরিতূমিষ; ৷ গৃহীতমঙ্গীকৃতম্ 1১৪$ 

জানাসীতি। অঙ্ত ছূর্ব্যোধনন্ত পরং দূঢং মতং জানাসি, নয়া দিভ্যঃ 8১৫1 

সমিভি। আত্মানং মনঃ। অভিশঙ্কসে শান্তিবিধানায় গন্ভমনিচ্ছুতযা 1১৬। 

যদিতি | দিব্যং বিধানং দেবানাং ভূভারহরণীয়াবতরণম্, অন্গতং মুনিমুখাদবগতম্। 

বিহিতং দেবৈরেব। শর্ম শাস্তিন্খম্॥১৭ 
ভারতভাবদীপঃ 

পরো দাতুং নেচ্ছতীভার্থঃ ৮৮৯) শাদনং পঞ্চগ্রামান্ দেহীতি ত* ন বজব্যঃ দৈসভোতকদ্া- 
দিতি ভাবঃ অফললত্বা্চ নৈবং ল বাচ্য ইত্যাহ-_উক্তমিতি। প্রয়োজনং শমদ্ ॥১*-_১৫। 

অভিশগ্ষসে মাং লমমনিচ্ছন্তমিব মন্তাসে ॥১৬।॥ দিব্য. বিধানং ভূভারাপহানার্ঘ, ঘবর্গাদ্দেবানামব- 

করিয়াছে এবং পাপাস্বা দূর্যোধন বাজন্ুয়যজ্ঞের সময়ে ধর্মরাজের এরর্ষ্য 

দেখিয়া শীস্তিলাভই করিতে পারে নাই 1১৩ 
পৃথানন্দন ! ছুর্ধ্যোধন তোমার সঙ্গে আমাৰ ভেদ জন্মহিবার জঙ্ বন্থবাব 

চেষ্টা কবিয়াছে ; কিন্তু আমি তাঁহার সেই দুদা্য্য গ্রাহ্য করি নাই |১৪। 

মহাঁবাহু ! ছূর্যোধনের দৃঢ় মত যেকি এবং আমিও যে ধর্মাবাজেব প্রিয়- 

কার্ধ্যই করিবার ইচ্ছা কবিষা থাকি, তাহ! তুমিও ত জানই 1১৫ 

অর্জুন! তুমি হুর্য্যোধনেব মনের বৃত্তি এবং আমার মত জানিযাঁও, না 

জানিয়াই যেন আমাব উপরে আশঙ্কা কবিতেছ কেন ? 1১৬ 

পৃথথানন্দন! দেবতাঁব৷ যে দৃঢ়তব ব্গায় বিধান করিয়! _ রাখিয়াছেন, 

তাহাও তুমি অবগত আছ; গৃতবাং বিপক্ষদিগের সহিত শাস্তিস্তখ হইবে কি 

করিয়া ? 8১৭1 
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কথং গোহরণে হ্যক্তো নৈচ্ছচ্ছর্্ণ তথা! হিতমূ। 
যাচ্যমানো হি ভীম্েণ সংবশুসরগতেহধ্বনি ॥১৯॥ 
তদৈব তে পরাভূতা যদ দঙ্কল্লিতাতবযা । 
লবশঃ ক্ষণশশ্চাপি ন চ তুহীঃ সুযোধনঃ ॥২৩। 
সর্ববথা তু ময়া কার্য্যং ধর্মারাজস্য শাসনম্। 
বিভাব্যং তন্ত) ভূষশ্চ কর্্ম পাপং ছুরাত্মনঃ 1২১) 

ইতি গ্রীমককাভারতে শতসাহত্রাং সংহিভাঁষাং বৈষাপিক্যামুদ্যোগপর্ববণি 
ভগবদ্যানে কৃষ্ণ শক্যে ব্রিসগ্ততিতমোহহ্যাযঃ ॥০1% 

ক 
টি শি ও ভাত এ ওটার) ও চা লজ হাহা রি রানার 

ভাঁরতকৌমুদী ূ 

যর্দিতি। শক্যং কর্ত'মিতি শেষঃ। শমং শাস্তি, পরৈবিপক্ষৈঃ দহ 8১৮" 
শাস্ভ্যসস্ভবপক্ষে দৃঢ়ং নিদর্শনমাহ--কথমিতি। সংবৎসরগতে যুঘ্াকমজ্াতবাসবৎসরাতিক্রমে 

সৃতি, অধ্বনি কৌরবাক্রমণমার্গে তি স্থিতে লতি, গোহবণে উত্তরগোগ্রহকানে, ভীন্েণ উক্ত, 
যাচামানঃ “্তমথাদমদ্ধোচিতং কর্ণ কর্ণ বা ধর্মসংহিতম্। ক্রিয়তামাণ্ড বাজেন্র | মংগ্রাতশ্ 
ধনধয়ঃ।* ইতি বিরাটিপর্বয়িসপ্চত্থারিংশাধ্যায়গতবচনে ধর্শসংহিতং কর্ রাজ্াদানমাণ্ড 
ক্রিয়তামিতানেন প্রার্থামানোহপি দূর্ব্যোধনঃ, শর্ম শাস্তিম্খং হিত্চ নৈচ্ছৎ 1১৯ 

তদেতি। নহল্লিতা হস্তমিষ্টাঃ । লবশো লেখত;, ক্ষণশঃ ক্ষণমানেহপি, তুষ্টো যষ্মাহথ ॥২) 

ভারতভাবদীপঃ 
তরণম্ ॥১৭। আশংসে সক্ভাববামি 1১৮। কথমিতি। ভীম্েণ এতচ্ছন্ম যাচামানোইপি নঃ 

হিতং কখং নোভর, অপি তু উদ্ত উপদিষ্ট এব দুর্যোধনভ্থাপি ন গৃহীতবানিতি ভাবঃ। 
লংবত্নরগতে গতদংবৎসরে ॥১৯। সহ্থপ্লিতাঃ বধ্যতেন নিশ্চিতাঃ। লবশঃ গ্ষণশঃ লবোধংশঃ 

তবে আমি বাক্য ও কার্ধযদ্বাবা যাহা কবিতে পাঁবিব, তাহা করিব? কিন্ত 

বিপন্গগণের সহিত শাস্তির আশ! করি না 1১৮1 

(তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন দেখ--) তৌমাঁদেব অজ্ঞাতবাঁসের বংদব অতীত 
হইলে, উত্তবগৌগ্রহেব সমযে তুমি যখন কৌববগণকে আক্রমণ কবিবাঁৰ পথে 
ছিলে, তখন ভীগ্ম যে বলিযাছিলেন, এমন কি প্রীর্থনাই করিয়াছিলেন, 
তাহাতেও দূর্যোধন হিতকব শীস্তিসুখ ইচ্ছা কবে নাই 1১৯ 

তবে তুমি যখন তাহাদিগকে পবাস্ভুত করিবাব সষ্থপ্পে করিযাছ, তখন 

তাহারা পবাডূত হইযাই বহিষাছে $ কিন্তু দুর্যোধন ভোমাঁদেব উপরে ক্ষণ- 
কালের জন্ও একটুমাত্রও সন্তুষ্ট নহে জাঁনিবে ॥২০॥ 

৬ ***উনাশিতিতমোহধ্যায়১--বা ব বা “*অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যা়ঃ-নি। 
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নকুল উবাচ। 

উক্তং বনুবিধং বাক্যং ধর্মমরাজেন মাধব 1। 
ধর্মাজ্দেন বদান্যেন শ্রুতঞ্চেবেহ তত্য়া ॥১॥ 
মতমাজ্ঞায় রাজ্ঞণ্চ তীমসেনেন মাধব !। 
ংশমো! বাহবীর্য্যঞ্চ খ্যাপিতং মাধবাত্বনঃ ॥২। 

তখৈব ফাল্গুনেনাপি যদুক্তং তত্য়া শ্রন্তম্। 
আত্মনশ্চ মতং বীর। কথিতং ভবতাহসকুৎ 1৩| 

ভারতকৌমুদী 
দর্ববধেতি। শাসনং সব্ধিস্থাপনায় তত্র গমনাদেশপালনম্ ॥২১। 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধা-মহাকবি-পন্নভূষণশ্্ীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্াচার্ধয- 
বিরচিতায়াং মহাভাবতটাকাঁষাং ভারতকৌ মৃদীসমাখ্যাযামূদুযোগপর্ববণি 

ভগবম্যানে ত্রিসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 1 

সপ শপ 

4 8৯২ 

উক্তমিতি। বদাহ্োন চারুভাধিণা, “বদান্তো বন্তবাগপি" ইত্যমরঃ ॥১। 

মতমিতি। নংশমঃ সম্যক্ শীস্তিঃ, আত্মনো বাছবী্ধ্যধ খ্যাপিতম্।২। 
ভাব্তভাবদীপঃ 

ক্ষণঃ স্বীকারঃ রাজ্যলেশন্ হ্বাকাবেহপি ন সন্বষ্ট ইভার্থঃ ক্রমেণ ঝষ্ঠার্থে চ শস্প্রতায়ঃ 1২০ 
বিভাব্যং বিচারণীয়ম্ ॥২১। ৃ 

ইতি ভ্রমহাভারতে উদৃঘোগপর্বি নৈলকন্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ব্রিসথতিতমোহধ্যায়ঃ ।৭৩। 

সে যাহা হউক, আমি সর্ববপ্রকারেই ধর্মবাজের আদেশ পালন করিব এবং 

সেই ছুরাত্মা ছুর্যোৌধনের বহুতব পাপকার্ধ্েব বিষষেও বিচাব করিব” ॥২১1 
সই 

নকুল বলিলেন-__“যছুনাথ ! ধর্মরাজ বহুবিধ কথা বলিয়াছেন, ধর্মজি্ি এবং 

মধুরভাষী আপনিও সে সকল কথ শুনিয়াছেন 8১ 
তা'র পর, মধ্যমপাগ্ডব বাঁজাব মত জানিয়৷ প্রথমে শাস্তির বিষয়, পরে 

নিজের বাহুবলেব কথা প্রকাশ কবিয়াছেন।২॥ | 

(১"ক্ুতঞৈব হি-বা বরা নি। 



'চতুঃসগুতিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৭৫৩ 

সর্বমেতদতিক্রম্য শ্রদত্বা পরযতং ভবান্। 
যৎ প্রাণ্তকালং মন্তেথাস্তৎ কুর্য্যাঃ পুরুযোত্তম | 181 
ভন্মিংস্তম্মিন নিমিত্তে হি মতং ভবতি কেশব || 
প্রাণ্তকানং মনুষ্েণ ক্ষমং কার্ধ্যমরিন্দয | ॥৫1 
অন্যথা চিন্তিত হুর্থঃ পুনর্ভবতি সোহম্থা। 
অনিত্যমতযো লোকে নরাঃ পুরুষসত্তম!॥৬ 

অগ্থা বুদ্ধযো ছাসমসম্মান্থ বনবাসিযু। 
 অনৃস্টেষস্তথা কৃষ্ণ! দুরে পুনরন্যাথা 1৭] 

৮৮০ জপ জাজ পি পপ চারার উর চা (8 ০ 

ভারভকৌমুদী 

তথেতি। ফাস্তনেন অঙ্জুনেনাপি। অনক্কৎ অনেকবাবম্ 1৩ 
স্ববমিতি। শ্রত্বা অতিক্রম্যেতি সঘন্ধঃ | প্রাপ্তকালং কালোচিতম্ 1৪ 
তন্নিম্নিতি। মতং বিভিন্নমভিপ্রেতম্। ক্ষমং যোগাম্।6। 
অন্তথেতি। অনিত্যমতষঃ অস্থিরাতিগ্রায়ঃ 1৬ 

একন্তাঁপি জনন্ত কালাবস্থযোর্ডেদে মতভেদো! ভবতীত্যাহ--অন্তথেতি। অন্তথা কথং বন- 
বাসানিগচ্ছায় ইতি। অনৃগ্তেযু অজ্ঞাতবাসস্থিতেযু, অন্যথা বৃদ্ধঃ কথমজ্ঞাতান্ি্ঠাম ইতি। 
ব্যান গননা বং রাজাৎ লকামহ ইতি 11 

ভাঁবতভাবদীপঃ 

উ্তমিতি 1১৪ রাজ্ঞো মতম্ আজ্ঞায় দংশমঃ সম্যক শমঃ খ্যাপিতঃ। হে মাধব | মধুদেশজ | 

আত্মনঃ মতম্ আজ্ঞায় বাহুবীর্ধ্যং খ্যাপিতম্। হে মাধব! লক্্মীপতে | ॥২--৪॥ তন্দিঙ্লিতি। 

নিমিততেদান্মতভেদো! ভবতি কুলধুধন্ত যুধিধ্িরস্ত মতং কুলোচ্ছেদো মাত্দিতি কেশীকর্ষণ- 
িষটায়াঃ ভৌপ্া মতং শঙ্রবো নিমূর্দম্ উদ্নংলনীয়! ইতি অন্তর কালামুরূপং যৎ ক্ষমং যোগ্যং 
তথয কার্ধ্যমিতার্থঃ ৫ অনিত্যা নাশবতী মতির্ধেষাং তে ॥৬। ন কেবলং ব্যক্তিভ্দোম্বত- 

বীব! নেইরূপ তৃতীষ পাণ্তবও যাহা বলিয়াছেন, তাহাও আপনি শুনিয়া- 
ছেন এবং আপনি বহুবার নিজের মতও ব্যক্ত কবিয়াছেন ॥৩॥ 

কিন্তু পুকযোত্বম! আপনি এই সকল পবমত শুনিষা এবং তাহা অতিক্রম 
করিযা--যাহা কাঁলোচিত বলিষা মনে করিবেন, তাহাই কবিবেন 181 

কাবণ, অরিন্দম কেশব। ভিন্ন ভিম্ন কাবণে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন মতই 
হইয়। থাকে॥ কিন্ত তথাপি মানুষ কালোচিত নিজেব যোগ্য কার্ধ্যই 
কবিবে ॥৫॥ 

পুরুষত্রেষ্ঠ ! একজন বিষষটাকে চিন্তা কৰে একপ্রকাব, আবার অন্তে 
তাহা চিন্তা করে অন্তপ্রকার। কাবণ, জগতে মানুষের মতের স্থিবত| নাই 1৬1 

(৫)-“'ক্ষেমং কা্যমরিন্দম !--পি | 4 
উদযোগ-৯৫(১৪) 



৭৫8 মহাভারতে উদ্যোগ- 

অস্মাকমপি বাঞ্চেয়। বনে বিচরতাং তদা। 

ন তথ প্রণয়ো রাজ্যে যথা সংগ্রতি বর্ভতে 1৮ 

নিবৃত্তবনবাসান্ নঃ শ্রুত্ব! বীর । সমাগতাঃ। 

অক্ষৌহিণ্যে হি সপ্তেমান্তপ্রসাদাজ্জনার্দন। ॥৯॥ 
ইমান্ হি পুরুষব্যান্রানচিন্ত্যবলপৌরুষান্। 
আভুশহ্ণন্ রণে দৃট। ন ব্যথেদিহ কঃ পুমান্ ॥১০। 
স ভবান্ কুরুমধ্যে তং সাত্তপুর্ববং ভয়োতরম্। 

ব্রয়াদাক্যং যথা মন্দে! ন ব্যথেত স্থযোধনঃ ॥১১। 

ঘুধিিরং ভীমসেনং বীভতুথণপরাজিতমূ। 
সহদেবঞ্চ মাধব স্বাঞ্চ বামঞ্চ কেশব । ॥১২। 

প্ সপ আপা পা পর ও পর শি অপ্পসসপরাগাউল পাছে তোরে মেমোর পা 

ভারতকৌমুদী 
অন্মাকমিতি। প্রণয় আগ্রহ আসীৎ্। সংপ্রতি যথা ব্বাজ্যে প্রণয়ে! বর্ততে ॥%| 

নিবৃতেতি। নিবৃত্তঃ অতীতো বনবানো যেষাং তান্ নঃ অন্থান্ ।৯ 

ইমানিতি। আত্তশস্ত্ান্ গৃহীতাস্ত্ান। ন বাথেৎ ন বিভীযাদিত্যর্থঃ 1১০1 
সইতি। ন ব্যথেত, ব্যথাযাং ছি শাস্তীচ্ছাসবেহপি ন তাং কুর্ধ্যার্দিতি ভাবঃ ॥১১ 

ভাবতভাবদীপঃ 
ভেদঃ , কিন্তু ব্যক্ত্যোক্যেহপি অবস্থাভেদান্মতভেদো৷ ভবতীত্যাহ-_অন্যথেত্যারদিনা। অদৃশ্ে- 
ঘিতি। অজ্ঞাতবাসকালে কথমনাবৃতাশ্চরিস্তাম ইত্যেব মনোরথ আসীৎ, দৃগ্রেযু ইদানীং 

কৃষ্ণ! আমবা যখন বনবাঁপী ছিলাম, তখন আমাদের অন্তপ্রকাৰ মত 

ছিল, অজ্ঞাতবাসেব সময়ে আবাব অন্যবপ হইয়াছিল এবং অজ্ঞাতবাস হইতে 

বাহিব হইলে পৰ আবাব অন্প্রকার মত হইয়াছে ॥৭1 

বুষিঃনন্দন! আমবা যখন বনে বিচরণ কবি, তখন আমাদেরও বাঁজ্যেব 
প্রতি সেবপ আগ্রহ ছিল না, এখন যেবপ হইযাছে 1৮1 

বীব জনার্দন! আমবা বনবাস অতিক্রম কিয়! আসিয়াছি-_হহা শুনিয়া 
আপনাব অনুগ্রহে এই সাত অক্ষৌহিণী সৈম্ আসিয়াছে ॥৯॥ 

ইহাদেব সকলেবই শক্তি ও পুকষকার অচিন্তনীয় ; সুতরাং এই পুকষ- 
শ্রেষ্ঠগণকে অন্ত্রধাবী দেখিয়! কোন্ পুকষ যুদ্ধে ভীত হইবে না ?1১| 

অতএব আপনি যাইয! কৌরবগণেৰ মধ্যে ছুর্য্যোধনকে প্রথমে কোমল 

বাক্য বলিবেন, পৰে ভষ দেখাইবেন॥ কিন্তু যাহাতে সে মন্দমতি দূর্ষেযাধন 

ব্যথিত না হয় /১১॥ 

যুধিষটিব, ভীমসেন, অপবাজিত অর্জুন, সহদেব, আমি, আপনি, বাণ, 



রবি চতুঃমগ্ততিতমোহধ্যায়ঃ। ট্হ 

সাত্যকিঞ্চ মহাবী্ধ্যং বিরাটঞ্ সহাত্বজমৃ। 6 

ভ্রপদঞ্চ সহামাত্যং বৃ্টছ্যুম্চ মাধব !॥১৩1 
কাণিরাজণ বিক্রান্তং ধৃউকেতুঞ্চ চেছিপম্। 

মাংদশোণিততৃম্রত্ঃ প্রতিযুধ্যেত কো যুধি ॥১৪॥ (বিশেষকম্) 
স তবান্ গমনাঁদেব সাথয়িষ্যত্যসংশয়মূ। 

ইফমর্থ, মহাবাহো ! ধর্মরাজস্ত কেবলম্ ॥১৫| 
বিভ্রশ্চৈব ভীদ্ঘশ্চ দ্রোপশ্চ সহবাহিলকঃ। 
শ্রেয়ঃ সমর্থা বিজ্ঞাতুমুচ্যমানাস্তয়াহনঘ । ॥১৬। 
তে চৈনমনুনেযৃস্তি ধৃতরাই্ং অনাধিপম্। 

তঞ্চ পাপসমাচারং সহামাত্যং স্যোধনম্ ॥১৭। 

শ্রোতা চার্ঘস্ বিদ্রত্ধচ বক্তা জনার্দন 11 

কথিবার্থং নিরবর্তস্তং স্থাপয়েতাং ন বত্নি 1১৮ 
ইতি শ্ীমহাভারতে শতদাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈযাসিক্যামুদযোগপব্বণি 

তগবদ্যানে নকুণবাক্যে চতুসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥০| % 
সপ 8বৃর 2স্প্স্প 

ভারতকৌমুদী 
ঘুধীতি। বীভৎবুযঞ্দুনম্। আত্মজৈঃ সহেতি তমূ। চেফিপং চেদিরাজমূ 1১২--১৪। 

দইতি। কেবলং গমনাদেবেতি সহঘ্ধঃ | ইইমর্ঘং লীস্তিম্ 1১৫1 

বিছুর ইতি। শ্রেয়ঃ সর্বরষামেব মনূলমূ্ বিজাতুং বোদ,ং দমর্ধাঃ ৪১৬ 
তইতি। তে বিছ্রাদয়ঃ। অনুনেয়স্তি অঙ্গনীয় সন্ধিং শ্বীকারয়িস্ত্তি 1১৭ 

মহাঁবীব সাত্যকি, পুত্র্ণেব সহিত বিবাট, অমাত্যগণেব সহিত ক্রুপদ, ধৃষ্টায়, 

বিক্রমশালী কাশিবাঞ্জ এবং চেদিবাজ ধৃষ্টকেত, ইহাঁদেব বিপক্ষে যুদ্ধ করিবাঁব 

জন্য বক্তমাঁংসধাবী কোন্ মানুষ সমবে অবস্থান করিবে ?॥১২--১৪% 

মহাবাহু। আপনি সে স্থানে কেবল গমন কবিয়াইি ধর্মাবাঁজেব অতীষট 

বিষয সাধন করিতে পারিবেন; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১৫। 

হে নিম্পাপ। আঁপনি বঙ্গিতে লাগিলে, ভীগ্ঘ, দ্রোণ, বিুব ও বাহিনিক-_ 

ইহাবা সকলেব মঙ্গল অবস্ঠুই বুঝিতে সমর্থ হইবেন 1১৬ 
পরবে তাহার! অন্ুনয়দারা রাজ! ঘৃতরাষ্ট্রকে এবং অমাত্যবর্গেব সহিত সেই 

পাঁপিষ্ঠ হূর্ধ্যোধনকে সন্ধিব বিষয়ে সম্মত কবাইবেন 1১৭ 
১২২৯ 

£ হু অশীভিতমোহ্ধ্ায়ত-_বা ব রা, “*একোনাশীতিতমোহধ্যায়+--নি । 

পর শক ভাজার ০ম ০০০ 



পঞ্চসপ্ততিতমোধধ্যায়ঃ। 
সপ 

লহদেব উবাচ। 

যদেতৎ কথিত বাজ্ঞা ধর্ম এষ সনাতনঃ | 
যথা চ যুদ্ধযেৰ স্যাত্থা কার্যযমরিন্দম 1 ॥১| 

যদি প্রশমমিচ্ছেযুঃ কুরবঃ পাগুবৈঃ সহ। 
তথাপি যুদ্ধং দাশার্থ! যোজয়েথাঃ সহৈব তৈঃ॥২| 

কথং নু দৃষট। পাঞ্চালীং তথ কৃষ্ণ। সভাগতাম্। 
অবধেন প্রশাম্যেত মম মন্যুঃ হুযোধনে 1৩! 

১১১০১১১১১১১ শর শি | সি পপ শা 

ভাবতকৌমুদী 
শ্রোতেতি। অর্থন্ত লছিবিষযস্য। নিবর্তস্তং নিবর্তমানং ভরশ্তভুম্ ॥১৮। 

ভগবদ্যানে চতুঃসগ্ততিতমোহধ্যায়ঃ £০। 
শিস 

যদিতি। এষ প্রশমঃ, সনাতনো। ধর্দঃ, “মা হিংস্তাৎ সর্বাা ভূতানি* ইতি শ্রতেরিতি ভাবঃ। 
তথাপি যথা চ যুদ্ধমেব স্তাততখৈব কার্য তা বর্তব্যম্ 8১ 

অথ যদ্দি কুরব এব স্ধিং করিষ্যন্তি তত্র কিমিত্যাহ--যদীতি। যদি য্ছপি, প্রশমং সন্ধিনা 
শাস্তিম। যোজয়েথ! ঘটয়েথাঃ | এবশববন্ত যুদ্ধমিত্যনেনাদ্বযঃ ॥২। 

ভাব্তভাব্দীপঃ 
ভব্যেষু অন্মান্থ কদা বাজ্যং প্রাপ্ধ্যাম ইত্যন্তীতি ভাব; 1৭ প্রণয় আদরঃ 7৮৯ ৪ 
বাথেৎ বৃদ্ধোৎ ॥১০--১৭॥ অর্থং প্রয়োজনম্ নিবর্ভত্ত, ভত্তম্ 1১৮1 
ইতি শ্রীমহাঁভারতে উদযোগপর্্বণি নৈলকণ্ঠীষে ভারতভাবদীপে চতুঃসগ্ততিতমোধধ্যায়ঃ ॥'৪1 

জনার্দন! আপনি যে কোন বিষষের বক্তা ও বিছুব তাহাব শ্রোতা হইলে 
সে বিষষ নষ্ট হইতে বসিলেও আপনাব৷ ভাহাকে সিদ্ধিব পথে স্থাপন কবিতে 
পাবেন” ॥১৮। 

9৮১০ 

দহদেব বলিলেন--“অরিন্দম কৃষ্ণ! ধর্মরাজ এই যাহা বলিয়াছেন, ইহা, 

সনাতন ধর্ম বটে ; তথাপি যাহাতে বুদ্ধই হয়, আপনি ভাঁহাই কবিবেন 1১ 
যছুনন্নন! যগ্ভপি কৌববেবাই পাঁগুবদের সহিত শান্তিস্থাপন্রে ইচ্ছা 

কবে, তথাঁপি আপনি তাঁহাদের সহিত আমাদের যুদ্ধই ঘটাইিবেন।২] 





৭৫৮ ধহাভারতে 
তম্মাম্মান্্রীন্থতঃ শুরে। যদাহ্ রণকর্কশঃ | 
বচনং সর্বযোধানাং তম্মতং পুরুধোতম ! 0৮1 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
এবং বদতি বাক্যন্ত যুযুধানে মহামতে। | 
নুতীমঃ সিংহনাদোহভূদ্যোধানাং তত্র সর্ববশঃ ॥৯॥ 
ঈর্বে হি সর্ববশে! বীরান্তদ্চঃ প্রত্যপুজয়ন্। . 
সাধু সাধ্বিতি শৈনেয়ং হ্্ধয়ন্তে| যুযুৎসবঃ ॥১০। 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাহত্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদূযোগপর্ব্ধনি 
ভগবদ্যানে লহদেবসাত্যকিবাক্যে পঞ্চসগ্ডুতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০] * 

78877 

ভারতকৌমুদী 
তন্মাদিতি। তগ্মতমিত্যহ্মানম্, সর্ধ্বেষামেব তদ্দখশ্রবণাৎ 7৮ 
এবমিতি। যুযুধানে সাত্যকৌ। সিংহনাদোহতৃৎ পারম্পরিকক্রমেণ।৮ 
সর্ব্ব ইতি। সর্ববশঃ পর্ববাভ্যো! দিগভ্যঃ | শৈনেয়ং লাত্যকিম্ 8১০ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্ধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য- 
বিরচিতায়াং মহাতারতটাকায়াং ভারতকৌ মৃদীসমাখ্যাস্ামূদুযোগপর্বণি 

ভগবদ্যানে পঞদগ্ততিতমোহধ্যায়ঃ 8০ 
সি 

ভারতভাবদীপঃ 
ঘদেতদিতি |১--৩। দি যণ্ঠপি তীমাদয়ে! ধাশ্সিকাঃ স্থযঃ, তথাপি অহ্য ধর্মমুদ্য তেন 

নহ যোদ্ধ,মিচ্ছামি ॥৪-_৫। মহাবাহো। | হে কুষ্ণ | 1৬--১০৪ 
ইতি শ্রীমহাভারতে উদ্যোগণপর্ববণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারুতভাবদীপে পঞ্চপ্ততিতযোধহ্ধ্যায়ঃ 11৫ 

আপনাব কি ম্মবণ হয় না ষে, পাগুবগণকে বনে কৌগীন-মৃগচর্ধমধারী ও দুঃখিত 

দেখিয়। আপনারও ক্রোধ হইয়াছিল ?॥ 
অতএব পুরুষোত্তম ! বীর ও বণকর্কশ সহদেব যে কথা বলিয়াছেন, তাহা 

সমস্ত যোদ্ধাবই অভিমত” 1৮॥ | 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-_মহামতি সাত্যকি এইবপ বলিলে, তখনই সকল দিকেই 

যোদ্গণেব অতিভয়ঙ্কর সিংহনাদ হইল ॥৯। 

এবং বুদ্ধার্থী সকল বীরই সকল দিক্ হইতে “সাধু সাধু, বলিয়৷ সাত্যকিকে' 

আনন্দিত কিয়! ভীহাব সেই বাক্যের প্রশংসা কবিলেন ॥১০| 
স্পিন 

(৮)--তনতং মধুহদন 1পি। * ***একানীতিতমোহধ্যায়৮-_বা ব বা» “*অশীতি- 
তমোহ্ধ্যা়ঠ--নি | 



যটসপ্ততিতমোহ্্যারঃ। 
সরি চস 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
রাজ্ঞস্ত বচনং শ্রন্থা ধর্মার্থসহিতং হিতমৃ। 
কৃষ্ণা দাশার্মাসীনমব্রবীচ্ছোককর্ধিতা ॥১% 
হতা ভ্রুপদরাজন্ত স্বপিতাযতমূর্ধজা । 
সম্পূজ্য সহদেবঞ্চ সাত্যকিঞ্চ যহারথম্ ॥২। (যুগ্মকমূ) 
ভীমসেনঞ্চ সংশাস্তং দৃট। পরমদুর্মনাই। 
অশ্রপুর্ণেক্ষিণ! বাক্যমুবাচেদং মনম্থিনী 1৩ 
বিদিতং তে মহাবাহো | ধর্শজ্ঞ] মধুদুদন || 
যথা নিকৃতিমাস্থায় ভ্রংশিতাঃ পাগুবাঃ স্থথাৎ ॥8॥ 
ধৃতরাষ্টরস্ত পুত্রেগ সামাত্যেন জনার্দিন !। 
যথা চ অঞ্জীয়ে! রাজ্ঞ! মন্ত্ং রহপি শ্রাবিতঃ ॥৫1 

যুধিষ্ঠিরেণ সংগম্য তচ্চাপি বিদিতং তব। 
যথোত্ঃ দঞ্য়শ্চৈব তচ্চ সপ শ্রুতং ত্বয়া ॥৬। (বিশ্লেকম্) 

জি ও পট তাপ শান 

বাজ ইতি। বাজে! যুধিঠিরন্ত। ধর্মে! হিংসাত্যাগজং পুণ্য অর্থে! বাজ্যলাতশ্চ তাভ্যাং 
সহিতং যুক্তম্। দাশারহং কষাম্। স্বদিতা অতীবক্কফা। আয়তান্চ মূর্ঘজা যত্যাঃ সা ।১-২। 

ভীমেতি ৷ নংশাস্তং সন্বীচ্ছুতব! নিবৃত্তকোধম্। মনম্ষিনী কষা 1৩ 

বিদ্বিতষিতি। নিকৃতিং দ্তে শাঠাম্। রাজ্ঞ৷ ধ্তরাষ্রেদে। শ্রাবিতঃ শ্রাবরিত্বা 
প্রেরিতঃ। যুধিঠিরেণ সংগম স্থিতঃ সরষে! যুধিঠিরেণৈব যখোকঃ 7৪৮7৬ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন-_নিবিড় কৃববের্ণ ও দীর্ঘকেশধাবিণী দ্রুপদবাজনন্দিনী 
কৃষ্ণ যুিষ্ঠিবেব ধর্মার্থবুক্ত ও হিতকব বাক্য শুনিবা শোকার্ত হইযা এবং 
মহাবথ সহদেব ও সাত্যকিব গৌরব কবিষা উপবিষ্ট কৃষ্ণেব নিকট বলিতে 

লাগিলেন ॥১--২ 
মনম্িনী দ্রৌপদী ভীমসেনকেও শান্ত দেখিবা অত্যন্ত হুঃখিতচিত্তা এবং 

অশ্রুপূর্ণনয়না হইযা এই কথা বলিলেন--/৩1 
“মহাবাছ ধর্মজ্ঞ মধুনদন! আপনাব জানা আছে যে, দূর্যোধন তাহার 

মন্ত্রিগণে সহিত মিলিত হইয়া শঠতা অবলম্বন কবিযা পাঁগুবগণকে রাজানুথ 

(৬) যৃহিষিরন্ত দাশার্ব! ভ্টাপি-বাব রানি। 



8৬০ মহাভারতে উদ্যোগ- 

পঞ্চ নম্তাত ! দীয়ন্তাং গ্রাম! ইতি মহাছ্যুতে || 

অবিস্থলং বুকম্থলং মাঁকন্দীং বারণাবতম্ ॥৭॥ 
অবনানং মহাবাহো ! কঞ্চিদেকঞ্চ পঞ্চমমৃ। 

ইতি ছুর্য্যোধনো বাচ্যঃ স্ুহ্ৃদশ্চাস্ত কেশব !1৮॥ (যুগ্কম্) 
ন চাপি হকরোদাক্যং শ্রুত্ব। কৃষ্ণ | হযোধনঃ | 

যুধিঠিরস্ত দাশার্থ! হ্রীমতঃ সন্ধিমিচ্ছতঃ 1৯॥ 
অপ্রদানেন রাজ্যন্ত ঘদি কৃষ্ণ! ম্যোধনঃ | 

সন্ধিমিচ্ছেম কর্তব্যং তত্র গত্বা বথঞ্চন ॥১০॥ 

শন্্যন্তি হি মহাঁবাহো।! পাগুবাঃ স্গীয়েঃ সহ। 
ঘার্তরাষ্ট্রবলং ঘোরং কুদ্ধং প্রতিলমালিতুম্ ॥১১। 

ভার্তকৌমুদী 
অথ যুধিঠিরেণ সপ্তষঃ কিমুক্ত ইত্যন্বদতি-_পঞ্চেতি। হে তাত! বত্ম। দুর্ধ্যোধন।। 

অবসানম্ অবশিষ্টম। একং গ্রামম্, দেহীতি শেষঃ ॥৭--৮| 
নেতি। হীমতঃ যুদ্ধেন নিষ্ঠ্রকার্ধ্যকরণে লঙ্জাবতঃ 1৯ 

অপ্রেতি। তা] তৎ সন্ধানং ন কর্তব্যম্॥১০॥ 
ভাঁরতভাবদীপঃ 

রা্ঞপ্থিতি /১ ন্বলিতাযতমূর্ধজা! অতিকুষণ দীর্ঘাশ্চ কেশ]! যন্তাঃ 1২--৪1 মন্ত্র শম- 
প্রধানম্ ॥€--১৩॥ প্রতিসমাসিতুং প্রতিপক্ষতয়া স্থাতুম্ 1১১ কশ্চন অর্থঃ শমোপায়ঃ শক্যঃ 

হুইতে বিচ্যুত কবিযাছে ; জনার্দন | তাহাব পর রাজা খৃতবা্ট্র নির্নে 
নিজের মন্্রণ৷ শুনাইয়। সগ্য়কে যে পাঁঠাইয়৷ দিয়াছিলেন, তাহাও আপনাৰ 
বিদবিত আছে? তৎপরে যুধিষ্টিব সপ্তয়েব সহিত মিলিত হইয়! তাহাকে যাহা 
বলিয়াছিলেন, নে সমস্তও আপনি শুনিয়াছেন ॥8 ৬ 

(যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন যে) “বৎস! মহাবল ছূর্য্যোধন | তুমি 
আমাদিগকে পাচখানিমাত্র গ্রাম দান কব; অবিশ্থল, বৃকস্থল, মাঁকন্দী, বারণাবত 
এবং অবশিষ্ট পঞ্চম যে কোন একখানি গ্রাম আমাদিগকে দান কর এই কথা 
ছুর্য্যোধনকে ও তাহাঁৰ বন্ধুবর্গকে বলিও /৭--৮1 

কিন্তু যহুনন্দন কৃষ্ণ | দুর্ধ্যোধন, লজ্জাশীল ও সন্ধিপ্রর্থি যুধিঠিরের সে কথা 
শ্ুনিয়াও তাহ! রক্ষা কৰে নাই ।৯1 

অতএব 'কৃষ্ণ! ছুর্ধ্যোধন যদি রাজ্য না দিয়াই সন্ধি করিবার ইচ্ছা করে, 

তবে আঁপনি সেখানে যাইয়। কোন প্রকারেই সন্ধি কবিবেন না! ॥১০| 
(৯). শ্রীমতঃ সদ্ধিমিচ্ছভঃ:--ব ব রানি। 

পিঞঞজ। (অগা জজ শর প্রহর জরাাগাঃ 
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নহি সামা ন দানেন শক্যোহ্স্তেতু কম্চন। 
তম্মাতেষু ন কর্তব্যা কপা তে মধুসূদন !1১২। 
সান্গা দানেন বা কৃষ্ণ । যে ন শাম্যন্তি শত্রবঃ। 
যোক্ব্যস্তেযু দণ্ড; স্তাজ্জীবিতং পরিরক্ষতা ॥১৩॥ 

তম্মাতেষু যহাদণ্ডঃ ক্ষেপ্তব্যঃ ক্ষিপ্রমচ্যুত !। 

বয় চৈব মহাবাহো! ! পাগুবৈঃ সহ স্গীয়ৈঃ১৪॥ 
এতৎ সমর্থং পার্থানাং তব চৈব ষশস্করমূ। 

ক্রিষমাণং ভবেৎ কৃষ্ণ! কত্রন্থ চ হুখাবহম্ ॥১৫। 
ক্ষত্রিযেণ হি হস্তব্যঃ ক্ত্রিয়ো লোভমাস্থিতঃ| 

অক্ষত্রিয়ো বা দাশার্। স্বধর্মমমনুতিষ্ঠতা 1১৬1 

ভারতকৌমুদী 
শক্ষান্তীতি। হি যল্মাৎ। প্রতিপমাধিতুং প্রতিক্ষেপত,ম। অসেঃ প্রয়োগ? ॥ ১1 

নহীতি। অর্থঃ সাধরিতুমিতি শেষঃ 1১২ 

সায়েতি। যৌভব্যো বিধাতবয: পরিরক্ষতা পহিরকষিতৃমিচ্ছতা ।১৩। 
ভ্মাদিতি। তেবু দূর্যযোধনাদিযু 1১৪ 

এতদ্রিতি। এতৎ কৌরবেষু মহাদওক্েপণম্ পার্থানাং সমর্সূচিতম্ 8১৫) 

কাবণ, মহাবাহু! পাগুবেবা স্প্রধগণেব সহিত মিলিত হইযা ভয়ঙ্কব ও 

করুনধ দুর্য্যোধনেব সৈম্ঠ সংহাব কবিতে সমর্থ হইবেন ॥১১ 
মধুনুদন | সাম কিংবা দাঁনঘাবা ধার্থবাট্রগণের নিকটে কোন বিষয়ই 

সাধন কবা যাইবে না, অতএব আপনি তাহাদেব উপবে দঘা করিবেন 

না।১২। 

কৃষ্ণ! যে সকল শত্র, সাম বা দানদাব। শান্ত না হয়, তাহাদেব উপবে 

দণ্ডপ্রযোগ কবাই জীবনবক্ষার্থীর উচিত ॥১৩| 

অতএব মহাবাছ কৃষ্ণ! আঁপনি পাব ও.স্প্রযগ্ণণেব সহিত মিলিত হইযা 

ধার্তরা্ট্রগণের উপবে সত্ববই গুকতব দণ্ড প্রয়োগ ককন ৪১৪ 

কৃষ্ণ! এই কার্যযটা কৰা পাগুবগণেবও উচিত, আপনাবও যশক্ষব, ক্ষত্রিয়" 

জাতিবও সুখজনক ॥১৫॥ 

বছুনন্দন | ক্ষত্রিয়ই হউক বা ক্ষত্রিফভিন্স বর্ণই হউক, যদি লোভী হয়, 

তবে তাহাকে বন্ধ কর! শ্বধর্মানুষ্ঠায়ী ক্ষত্রিষেব অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু ব্রাহ্মণ 
উদ্যোগ-ন৬ (১৪) 



দ৬ই , অহীভারতে উদযোগ- 

অন্যত্র ত্রাহ্গিণাভাত। সর্বপাপেম্ববস্থিতাৎ | 

গুরুহি সর্বববর্ণানাং ব্রাঙ্গণঃ প্রস্থতাগ্রতুক্ ॥১৭॥ (যুগ্রকম্) 
যথাহবধ্যে ভবেদ্দোষে! বধ্যমানে জনার্দন || 
স বধ্যন্তাবধে দৃষ্ট ইতি ধর্্মবিদো বিছুঃ 0১৮] 
যথা ত্বাং ন স্পরশেদেষ দোষঃ কৃষ্ণ । তথা কুরু। 
পাগুবৈঃ সহ দাশার্থ! হ্প্জীয়ৈশ্চ সসৈনিকৈঃ ॥১৯॥ 
পুনরুক্ঞঞ্চ বক্ষ্যামি বিশ্রস্তেণ জনার্দন ! | 
কা ভূ সীমন্তিনী মাদৃক্ পৃথিব্যামস্তি কেশব ! ॥২০| 
সুতা ভ্রুপদরাজন্ত বেদিমধ্যাৎ সমুখ্িতা। 
ধ্উছ্যুস্ত ভগিনী তব কৃষ্ণ! প্রিষ! সহী ॥২১। 
আজমীঢকুলং 'প্রাণ্ত। ধা পাণ্ডোর্মহাত্বনঃ। 
মহিষী পাণুপুত্রাণাং পঞ্চেন্দ্রসমবর্চলাম্ ॥২২| 

০০০০ শি ৪৬ [১ 

ভারতকৌমুদী 

ক্ব্রিষেণেতি। আস্ছিত আশ্রিতঃ | হেতাত। বৎন। কৃষ্ণাপেক্ষয়া! জ্যোষ্ঠযোষু ধিঠির- 

ভীমসেনযোঃ পত্রীত্বাদীদুশং সন্বোধনম্। প্রহতানাং দত্তানামগ্রং ভূঙক্ত ইতি সঃ 1১৬--১৭। 
যথেতি। অবধ্যে বধ্যমানে যথ! দোষঃ শক্তিমৃতঃ পাপম্ ॥১৮। 

যথেতি। স্পৃশেৎ সংবরদীযাৎ ॥১৯॥ 

পুনরিতি। বিশ্রপ্তেণ বিশ্বাসেন। সীমস্তিনী স্ত্রী 1২০ 

স্থতেতি। বেদিমধ্যাৎ ক্জীয়বেদিমধাস্থানাৎ ৷ ভর্তরঙ্জুনন্ত সখ্যাৎ দখ্যম্ 1২১ 
আজেতি। আজমীচকুনং কুরুবংশম্। দা পুত্রবধূঃ ॥২২। 

সকল পাপে লিপু থাঁকিলেও তাহাকে বধ কবা উচিত নহে। কারণ, ব্রাহ্মণ সকল 

বর্ণেবই গুক এবং দানীষ ভ্রব্যেব অগ্রভাগভোজী ॥১৬-_-১৭ 

২  জনার্দন! ধর্্মজ্ঞেব৷ জানেন যে, অবধ্যকে বধ কৰিলে যেমন দোঁষ হয়, বধ্যকে 
বধ না কবিলেও তেমনই দোষ হয ॥১৮॥ 

অতএব বছুনন্দন কৃষ্ণ! যাহাতে এই দোষ আপনাকে স্পর্শ না কবে, 

আপনি সৈশ্ভসম্ধিত--পাগ্ুব ও স্থঞ্যদেব সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহাই 

ককন ॥১৯॥ 

জনার্দন কেশব! আমি বিশ্বাসবশতঃ পুনকক্তবূপে বণিব--পৃথিবীতে আমার 

মত নাবী কে আছে? ॥২০॥, 

কৃষ্ণ! আমি বেদিমধ্য হইতে উঠিযাছি, ক্রপদবাঁজাব কন্তা, খৃষটহায়েব ভগিনী 
এবং আপনার প্রিয়সথী ॥২১। 
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হুতা মে পঞ্চতিবাঁরৈঃ পঞ্চ জাতা মহারথাঃ। 
অভিমনুযর্থা কৃষ্ণ ! যথা তে তব ধর্মমত ॥২৩| 

সাহ্ং কেশগ্রহং প্রাপ্ত পরিক্লিষ্ট৷ সভাং গতা। 
পশ্যতাং পাণুপুত্রাণাং ত্বয়ি জীবতি কেণব ! ॥২৪। 
জীবতস্থ পাঙুপুত্রেযু পাঞ্চালেঘথ বুষ্মু। 
দাসীভূতান্মি পাপানাং সভামধ্যে ব্যবস্থিতা ॥ ২৫1 
নিরমর্ষেষচেকটেযু প্রক্ষ্যমাণেমু পাগুযু। 
পাহি যামিতি গোবিন্দ! মনসা চিন্তিতোহসি মে ॥২৬॥ 

ধত্র মাং ভগবন্! রাজা শ্বগুরো বাক্যমব্রবীৎ। 

বরং বৃণীঘ পাথশলি | 'বরাহাসি যতা৷ মম ॥২৭| 
(আন 1111 লিকার পদ ্ল 

ভারতকৌমুদী 
সুতা ইতি। ধর্মতো গ্যায়তঃ | পাগবানাং পিতৃঘতীষত্বাৎ পুক্রস্থানীয়া ইতার্থঃ 1২৩ 

সেতি। কেশগ্রহ ছুঃশীসনকর্তৃককেশাকর্ধণমূ। সভাং দতদভাম্ 1২৪ 

জীব্তম্বিতি। দাসীভূত] দাসীবদযবহারপাত্রীতৃতা, পাপানাং দুর্ধযোধনাদীনাম্ ।২৫। 
নিরিতি। নিরমর্ষেষু ক্রোধশূন্তেযু। পাঙুযু পাওবেযু। মে ময়া॥২৬! 
যত্রেতি। শ্ব্তরো বৃতরাষ্ট্রঃ। বরার্হী৷ ববদানযোগ্যা 1২৭ 

আব অভ্রমীঢ়বশে আমিয়াছি এবং মহাত্মা পাব পুত্রবধূ ও পঞ্চ ইন্্তুল্য 
তেজস্বী পঞ্চ পাঁগুবেব মহিষী হইযাছি ॥২২। 

তাৰ পব, মহাবীব পঞ্চ পাঁগ্ুধেব ওবসে আমাৰ মহাবথ পঞ্চ পুত্র জন্ম 
গ্রহণ করিযাছে, তাহাবা আপনাঁৰ নিকটে ধর্ম অন্ুলাবে অভিমন্ুবই 

তুল্য ॥২৩। 
কিন্ত কেশব। পাগুবগণের নমক্ষে এবং আপনি জীবিত থাঁকিতে সেই 

আমি ছুঃশীসনেব হস্তে কেশীকর্ষণভোগ কবিয়াছি, নানাবিধ কষ্ট পাহ্ষাছি এবং 
সভায় উপস্থিত হইযাছি।২৪ 

এবং পাগুবগণ, পাঁঞ্চালগণ ও বৃষ্িবংশীধগণ জীবিত থাকিতে আমি সভাব মধ্যে 

থাকিয়া! পাপিষ্ঠগণের ব্যবহাঁবে দাসীর স্তায হইয়াছি 1২৫1 
তাৰ পব, পাঁগুবেরা ক্রোধশৃন্তা ও নিশ্চেষ্ট হইযা দেখিতে থাকিলে, 'হে 

গোবিন্দ! আমাকে বক্ষা করুন' এই কথা বলিযা আমি আপনাকে স্মরণ 

করিযাছিলাম ॥২৩॥ 
যছুনাথ! আমাৰ শ্বশুব বাজা (ধৃতরাষ্ট্র। যখন আমাকে এই কথ| বলিঘা- 
€২৭) "ভগবান্ বাজা-বা বরানি। 



৭৬৪ মহাভারতে উদ্যোগ- 

অদাসাঃ পাগ্ডবাঃ সন্ত নরথাঃ সায়ুধা! ইতি । 
মগ়োক্তে যত্র নিম্মুক্তণ বনবাসায় মাধব | ॥২৮॥ 

এবংবিধানাং ছুঃখানামভিজ্ঞোহসি জনার্দন || 

্রায়্ব পুগুরীকাক্ষ ! সভর্ৃজ্ঞাতিবান্ধবান্ ॥২৯॥ 
নঘহং কৃষ্ণ | ভীন্পস্ত ধৃতরাষ্্ম্ত চোভয়োঃ। 

সুষ। ভবামি ধর্ত্েণ সাহ্ং দাসীকৃতা বলাৎ ॥৩০॥ 

ধিক পার্থন্ত ধনুক্সত্াং ভীমসেনস্য ধিগবলমূ। 

ঘত্র ছুর্ষ্যোধনঃ কৃষ্ণ! মুহুর্ভমপি জীবতি ॥৩১| 

যদি তেহহমনুগ্রাহা! যদি তেহস্তি কপ! ময়ি। 

ধার্ভরাষ্ট্রেমু বৈ কোপঃ সর্ববঃ কৃষ্ণ ! বিধীয়তাম্ ॥৩২॥ 

ভারতকৌমুদী 
অদালা ইতি। নিম্মু্তা দাস্তাঘিচ্যুতাঃ, বনবাসায় প্রস্থিতা ইতি শেষঃ ॥২৮। 

এবমিতি। ভ্রায়ম্বদুর্য্যোধনাদীনাং বধেন রক্ষ ।২৯। 
নম্থিতি। লন্বোধনে নন্ুশবঃ। ধর্মেণ স্তায়েন |৩৭| 
ধিগিতি। খনুম্বততাং প্রশন্তধাম্সফত্বম্॥৩১| 

দ্ববক্তব্যমুপসংহরতি যদীতি। বিধীধতাং ত্বযেতি গেষঃ ॥৩২। 

ছিলেন--পাঁঞ্চালি ! তুমি ববদাঁনে যোগ্য বলিষা আমি মনে কবি; সুতরাং তুমি 
বৰ গ্রহণ কর' ॥২৭| 

মাধব! “বথ ও অস্ত্রের সহিত পাগুবেবা দানত্ব হইতে মুক্ত হউন আমি 
এই কথা বলিলে, পাগুবেরা যখন দাঁসত্বমুক্ত হইযা বনবাসের জন্ প্রস্থান 
কবিয়াছিলেন ॥২৮| 

জনার্দন পুগুবীকাক্ষ! আপনি আমাদের এইবপ সকল হুঃখই জানেন; 
অতএব ভর্তা, জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গেব সহিত আমাদিগকে রক্ষা ককন ॥২৯। 

কৃ্চ। আমি ধর্ম অন্ুদাবে ভীম্ম ও ধৃতবান্ট্র-ছুই জনেবই পুত্রবধূ হই। 
তথাঁপি পাঁপিষ্ের৷ বলপুর্বক আমাৰ উপবে দাসীব ন্যায় ব্যবহার করিযা- 
ছিল ॥৩০॥ 

অতএব কৃষ্ণ! অর্জুনেৰ ধনুর্ধবত্েও ধিক, ভীমের বানুবলেও ধিকৃ। যেহেতু 

- সেই ছূর্ষ্যোধন মুহুর্তকালও জীবিত রহিয়াছে ।৩১। 

সুতরাং কৃষ্ণ! আমি যদি আপনাব অনুগ্রহের পাত্র হই এবং আপনাব 

(২৮)."বনবাসায় কেশব !--বা বরা নি। 



পর্ববণি ধটসগ্ততিতমোহত্যায়ঃ .. খ৬৫ 

বৈশল্পায়ন উবাছ। 
ইত্যুক। মছুদংহারং বৃজিনাগং সদর্শনম্। 

সুনীলমসিতাপাঙ্গী সর্ববগন্ধাবিবাসিতম্ ॥৩৩। 
সর্ববলক্ষণসম্পন্নং মহাভুজগরবর্চসমূ। 
কেশপক্ষং বরারোহা গুছ বামেন পাণিন! ॥৩৪॥ 
পন্মাক্ষী পুন্দরীকাক্ষমুপেত্য গজগামিনী। 
অশ্রুপুর্ণেক্ষিণা কৃষ্ণ! কৃষ্ণ বচনম্রবীৎ ॥৩৫॥ (বিশেষকম্) 
অয়স্ত পুগুরীকাক্ষ! ছুঃশাসনকরোদ্ধৃতঃ | 
ল্র্তব্যঃ সর্ববকার্্যেমু পরেষাং সন্ধিমিচ্ছতা ॥৩৬| 
যদি ভীমার্ভুনৌ কৃষ্ণ । কৃপণ সন্ধিকামুকৌ। 
পিতা মে যোতস্তাতে বৃদ্ধঃ সহ পুৰ্ৈর্মহারথৈঃ ॥৩৭॥ 

র্ ভাব্তকৌমুদী 

ইতীতি। মৃদ্ঃ কেশানাং কোমলদ্বাদেব কোমল; সংহিষত ইতি সংহারো বেদী যন্ত তমূ 
বুজিনাগ্রং বক্রাগ্রভাগম্। পবুজিনং বলাষে ক্লীবং কেশে ন! কুটিলে ত্রিষু* ইতি মেদিনী, সদর্শনং 
সুন্দরমূ। কেশপক্ষং কেশপাশম্, গৃহ গৃহীত্বা। পুগুরীকাক্ষং পন্পলাশনয়নম্ ।৩৩--৩৫। 

অধমিতি। অয়ং কেশপন্ষঃ। পবেষাং বিপক্ষাণাং ভবনে তবযেতি শেষঃ 1৩৬1 

ভাব্তভাবদীপঃ 
কর্তুমিতি শেষ: 1১২--১৪॥ সমর্থ, যুক্তম্ 1১৫১৬ প্রন্থতং প্রন তদগ্রাং তশ্ত 

ভোক্তা প্রস্থতাগ্রভূক্ পুজ্য ইতার্থঃ ॥১৭--৩২ মৃছুসংহারং বেণীরূপেণ সমাবতমণি ম্বছুং 
বৃজিনাগ্রং কুটিলাগ্রং কেশবৎ ুল্ধাগ্ং বা। *বৃজিনঃ কুটিলেহন্তবৎ" ইতি বিশ্বঃ। ম্ুদর্শনং 

যদি আমাব উপবে দয়া থাকে, ওবে আপনি আপনাব সকল ক্রোধই ধার্বা্ট্ 

গণের উপবে প্রযোগ ককন” (৩২ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন-__এই কথা বলিয়া নীলনযনপ্রাস্তা, ববাবোহা, পর্প- 

নয়না ও গজগাঁমিনী ত্রোপদী অশ্রপূর্ণনযনে পুগ্ুবীকাক্ষ কৃষ্ণে নিকটে যাইয! 

বামহস্তঘারা কোমলবেণি, কুটিলাগ্র, মনোহব, গাঢ়কৃষ্ধবর্ণ, সর্ব্সৌবভশালী, 
সর্বসুলক্ষণযুক্ত ও মহাসর্পে স্তায় কাস্তিসম্পন্ন কেশকলাপ ধারণ কৰিযা বলিতে 
লাগিলেন--1৩৩ -- ৩৫৪ 

“কৃষ্ণ! আপনি সন্ধিব জগ্য হস্তিনাষ যাইয়া সকল কার্যে সমযেই 

ছাশাসনকরাকৃষ্ট আমাৰ এই কেশকলাপ শ্মবণ করিবেন 1৩৬ 

(৩৬) অয়স্তে-বা ব রা নি,"*সদ্দিমিচ্ছতাম্নি। (৩৭) পিতা মে যোতশ্রতে 

কৃ 1--পি। 



৭৬৬ | মহাভারতে উদ্যোগ- 

পঞ্চ চৈ্ৰ মহাবীর্ধযাঃ পুত্রা মে মধুসূদন! | 
অভিমন্ধ্ু পুরস্কৃত্য যোৎস্যান্তে কুরুভিঃ লহ ॥৩৮॥ 
হুঃশাসনভুজং শ্যামং সংছিমং পাংগগুঠিতম্। 
যদ্যহন্ত ন পশ্যামি কা! শান্তিহদয়ন্ত মে ৩৯! 
ভ্রয়োদশ হি বর্ষাণি প্রতীক্ষন্ত্যা গতানি-মে। 
নিথধাষ হৃদযে মন্যুং প্রদীগ্তমিব পাবকমূ ॥৪০1 
বিদীরধ্যতে মে হঘয়ং ভীমবাক্শল্যলীড়িতম্। 
যোহয়মগ্য মহাঁবাহ্র্ধন্মং সমনুপশ্ঠতি 18৯ 
ইত্যুক্ত। বাম্পরুদ্ধেন কণ্ঠেনায়তলোচন!। 
রুরোদ কৃষ্ণ! সোৎকম্পং সন্ঘরং বাল্পগদ্গদম্ ॥৪২॥ 

2১০ ৬. হল সত আপস পপ শি ভঞ 

ভারতকৌমুদী 
যদীতি। রূপণোঁ হুবহুষ্টিতৌ। পিত! ভ্রপদঃ। পুতৈরব তয়াদিতিঃ 1৩৭। 
পঞ্চেতি। পুরস্কৃত্য অগ্রেসবীৃত্য ॥৩৮৷ 

ঘুঃশাসনেতি। পাংশুগুঠিতং ধূলিসমাবৃতম্ ॥৩১1 
অ্রযোদশেতি। প্রতীক্ষত্ত্যাঃ প্রতীক্ষমাণাযাং ৷ মন্যং ক্রোধম্॥৪০1 
বিদীরধ্যত ইতি। সমন্ুপন্ঠাতি ধর্শসন্দর্শনাৎ সন্ধিমিচ্ছতীত্যর্ঘ;॥৪১৪ 

কৃষ্ণ! ভীম ও অর্জুন যুদ্ধে কুষ্টিত হইয়া! যদি সন্ধির কীমনাই কবেন, তবে 
আমার বৃদ্ধ পিতা আপন মহাবথ পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়৷ যুদ্ধ করি- 
বেন ৪৩৭ 

আর আমাব মহাবীব পঞ্চ পুত্র অভিমম্ধ্যকে অগ্রবর্তী কবিয়া কৌরবগণের 
সহিত যুদ্ধ কবিবে 1৩৮1 

দুশাসনের শ্তাসবর্ণ বাহুখানাকে ছিল ও ধুলিবেষ্টিত অবস্থাধ ঘি আমি দেখিতে 
না পাই, তবে আমীব মনের কি শীস্তি হইবে 11৩৯ 

আমি গ্রহ্থলিত অগ্নিব স্যায় ক্রোধকে হ্ৃদয়েব ভিতরে বাঁখিয়। সময়েব প্রতীক্ষা 

কবিতেছিলাম, এই অবস্থায় তেরট! বসব অতীত হইয়াছে ॥৪০ ৃ 
কিন্ত আঙ্গ ভীমসেনেব সন্ধিসন্বদ্ধি-বাক্যশল্যে পীড়িত হইযা আমাব হৃদয 

বিদীর্ঘ হইতেছে $ ষে মহাঁবাহ্ু এখন ধর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন” 88১1 

এই কথা বলিষা আঁষতনয়না ও লীবরানতম্বা ভ্রৌপদী দ্রবীভূত ঘ্বদযেৰ 

ম্যায় অত্যুষ্ণ নয়নজল বিসর্জন কবিতে থাকিয়া এবং তাহাছাবা সম্মিলিত 

(৩৯).*পাংশুকুহিতম্-নি। (৪").পবিধায হায়ে-বা বরা নি। (৪)-ধর্মমেবাজ- 

পগ্ততি-বা বর!ন্। (৪২)""বাপপূর্ণেন--পি । 



পর্ববণি ষটসগ্ততিতমোহষ্যায়ঃ। ৭৬৭ 

স্তনৌ গীনায়তশ্রোদী সহিতাবভিবর্ধতী। 
ভ্রবীভূতমিবাত্যুফণ মুগ্চস্তী বারি নেত্রজম্ ॥৪৩| (যুগমকম্) 
তামুবাচ মহাবাছ্ঃ কেশবঃ পরিসাস্ত্য়ন্। 

অচিরাদৃত্রেক্ষাদে কৃষে ! রুদতীর্ভরতন্তিয়ঃ 1881 

এবং তা ভীরু! রোত্স্তন্তি নিহতজ্ঞাতিবান্ধবাঃ। 

- হতমিত্রা হতবল!-যেষাং ক্রুদ্ধাি ভাবিনি ! 08৫1 
অহঞ্চ তৎ করিষ্যারি তীমার্জভুনঘমৈঃ সহ 1- 
যুধিঠিরনিয়োগেন দৈবাচ্চ বিধিনিক্মিতাৎ 1৪৬1 
ধার্তরাষ্্রীঃ কালপকা ন চেচ্ছ্গবস্তি মে বচঃ। 
শেষ্ন্তে নিহতা৷ ভূষৌ শ্বশুগালাদনীকৃতাঃ ॥৪৭॥ 
চলেছি হিমবান্ শৈলো মেদিনী শতঘা ভবেৎ। 
স্তোঃ পতেচ্চ সনক্ষপ্রা ন যে মোঘং বচো ভবেৎ 18৮| 

শি আবার ভা জর পা | জজ শি 

ভারতকৌমুদী 

ইভীতি। কষা ভ্রোপদী। পীনে আয়তে চ শ্রোণ্যো৷ নিতো যন্তাঃ সা! ।৪২--৪৩। 
তামিতি। জক্ষাসে ত্রক্ষ্যসি। ভরতন্রিয়ঃ কৌরবনারীঃ 7৪৪॥ 
এবমিতি। রোহ্্তস্তি রোদিত্ন্তি। যেষাং কৌরবাণামুপরি ॥৪৫ 

অহ্মিতি যমৌ! নকুলসহদেবৌ। বিধিনিশ্িতাৎ বিধাতৃপ্রযোজিতাৎ ॥৪৬। 

ধার্ডেতি। শেম্বুন্তে শয়িত্বন্তে । শ্বশুগালানাম্ অবনীকৃতাঃ খান্ঠীরুতাঃ ৪৭ 

চলেদিতি। শতধা বিদীর্দেতি শেষঃ। গ্োবাকাশম্ ৪৪৮ 

স্তনযুগলকে সিক্ত কবতঃ বাম্পকদ্ধ কণ্ঠে অশ্রগদ্গদভাবে, কম্পিত দেহে ও 
মুক্তকণ্ঠে রোদন কবিতে লাগিলেন ।৭২-_৪৩| 

তখন মহাবান্ু কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে আশ্বস্ত কবিবাঁব জন্য বলিলেন-_-“দ্রৌপদি! 
তুমি অচিবকালমধ্যেই কৌবববমণীগণকে বোদন কবিতে দেখিবে 8881 

ভীরু! ভাবিনি! তুমি যাহাদেব উপৰে ক্ু্ধ হইযাছ, ভাহাদেব জ্ঞাতি, 
বন্ধু, মিত্র ও সৈম্ত নিহত হইলে, তাহাদেব ভাধ্যারাও এইরূপই বোদন 
করিবে 18৫1 

যুথিিবেব আদেশে এবং বিধাতৃপ্রেবিত অদৃষ্ট অন্তসাবে ভীম, অর্জুন, নকুল ও 
সহদেবেব সহিত মিলিত হইয়া আমিই তাহা কবিব 1৪৬ 

কালপন্ন ধার্তবাষ্ট্রগণ যদি আমাব কথা ন! শোনে, তবে তাহাবা নিহত এবং 

শুগাল ও কুকুরে খা্ত হইযা ভূতলে শযন কবিবে 18৭ 
77658 -কুজালি ভামিনী_বাবরানি। 

চি 

৩০ 



৭৬৮ মহাভীরতে উদ্যোগ- 

সত্যং তে প্রাতিজানামি কৃষ্ণে! বাচ্পো নিগৃহ্তাম্। 

ইতামিত্রান্ শ্রিয়া যুক্তানচিরাদৃদ্রক্ষ্যসে পতীম্ ॥৪৯॥ 
ইতি শ্রীমহাতীরতে শতসাহুজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্ববণি 

ভগবদ্যানে ভ্রৌ পদীক্কষ্ণবাক্যে ষটসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৭॥ % 
-8%8 

সপ্তসগ্ততিতসোইধ্যায়ঃ। 
্ - 2887 7111 

অঞ্ঞুন উবাচ। 

কুরূণামছ্য সর্ধ্বেষাং ভবান্ সহদনুত্তমঃ | 

সন্বন্ধী দয়িতে। নিত্যমুভয়োঃ পক্ষয়োরপি ॥১॥ 

তাঁরতকৌমুদী 
লত্যমিতি। নিগৃহতাং নিরুধ্যতাম্। হতামিত্রান্ বিনাশিতশব্রন্ 1৪28 

ইতি মহামহোঁপাধ্যাষ-ভারতাচারধ্য-মহাকবি-পদ্মভূষণ-শ্রীহবিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশতট্াচার্যা- 
বিবচিতাষাৎ মহাভারতটীকাধাং ভারতকৌ গুদীসমাখ্যাযামুদুযোগপর্বণি 

ভগবদ্যানে যট্সপ্রতিতমোহধ্যায়ঃ 1০ 
সারি ইপস্শ 

কুরূণামিতি। ন বিদ্বাতে উত্তমে। যল্মাৎ সঃ | নন্বস্বী পাগ্বানাঁং মাতুলপুত্রত্বাৎ কষ 
পুত্রেণ শান্বেন দূর্ধ্যোধনকন্তাপবিণযা দবধ্যোধনাদীনাঞ্চ বৈবাহিকত্বাৎ ॥১1 

ভাবতভাবদীপঃ 
রমণীয়ম্ ॥৩৩--৪০| হে ভীম! শক্রতবঙ্কর কৃষ্ণ। যোহ্যং ভবান্ ॥৪১--৪১| - অত্যুকং 
বহ্ছিম্ ॥৪৩--৪৪॥ রোত্ত্তস্তি রোদিসন্তি |8৪৫---৪৯| 

ইতি শ্রীমহাভারতে উদ্ঘোগপর্ক্ঘণি নৈলকষ্ীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্সটতিতমোহ্ধ্যাঃ 1৭৬ 

হিমালয়পর্ধবত যদি স্থানভ্রষ্ট হয, পৃথিবী যদি শতধা বিদীর্ণ হয এবং 
২ নক্ষত্রসমূহেব সহিত আকাশমগ্ল বদি পতিত হয, তথাপি আমার কথা ব্র্থ 

হইবে না ॥8৮| 
দ্রৌপদি! তুমি অশ্রুসংবব্ণ কব; আমি তোমাব নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা 

কবিছেছি--তুমি অচিবকালমধ্যে আপন পতিদিগকে হতশক্র ও বাজলল্দী- 
যুক্ত অবস্থায় দেখিতে পাইবে” ॥৪॥ - 

* “*শ্ৰ্যনীতিতমোহধ্যায্-__বা! ব বাং “"**একাশীতিতমোধ্ধ্যায়--নি । 



পর্র্বণি সণ্তসগ্ততিতযোহধ্যায়ঃ ৷ ৭৬৯ 

পাণুবৈধার্তরা্ট্াণাং প্রতিপান্ভমনাময়ম। 
সমর্থঃ প্রশমঞেব কর্ত,মর্থলি কেশব! |২| 
তবমিতঃ পুণডরীকাক্ষ | ছৃর্ষ্যোঘনমমর্ষণমূ। 
শান্তয্ঘং ভ্রোতরং ত্রয়! যুক্তবাক্যমমিত্রহদ্। ॥৩॥ 
বয়া ধর্ার্ঘযুক্তঞ্েছুক্তং শিবমনাময়মূ। 
হিতং নাদাস্ততে বালে! দিনত বশমেষ্যতি 18| 

শ্রীভগবানুবাচ। 
ধর্যমম্মদ্ধিতধ্ৈব কুরূণাং যানাময়মূ। 
এষ যাস্যামি রাজানং ধৃতরাষ্ট্রমতীগ্য়া ॥৫॥ 

০ জজ আশ আর ১১১০ ৬ নাত 

তত আহ--পাওুবৈরিতি। হে কেশব! তয় পাণবৈঃ সহ ধার্থরা্ট্রাণাম, অনাময়ং 
নদ্ধিনিবন্ধনং ম্লম্, প্রতিপান্ধং সম্পারনীয়ম্। নমর্থ: শকতিমাংশ্চ তম) প্রশমং শাস্তি 
কর্ত-মর্হসি, ঘেযাদীনাং চিরনিবারণাদিত্যাশয়ঃ ॥২ 

ত্বমিতি। ইতঃ অন্থাৎ স্থানাদ্গত্বেতি শেষঃ। হে অমিভ্রহন্! শক্রনাশক | ।৩। 
ত্বয়েতি। শিবং মন্গলময়ম, অনাময়ং সম্ভাপনাশকম্। নাদান্ততে ন গ্রহীস্ততি, বাল 

ূর্ধো দূর্্যোধনঃ, দিনত কালন্ত মৃত্যোরিত্যর্ঘঃ 181 
। ধন্ধ্যমিতি। যানাময়ং মঙ্গলম্। তথ্থজমিতি শেবঃ, অভীগ্গয়] ইচ্ছয়া 1৫॥ 

অঙ্জুন বলিলেন-_“কৃষ্ণ ! তুমি আজ সমস্ত কৌববেবই সর্বশ্রেষ্ঠ সুম্থং 
এবং উভয়পক্ষেবই সম্পর্কশালী ও সর্ব্বদা প্রিয় ॥১ 

অতএব কেশব। পাঁগুবগণেব সহিত ধার্রাষট্রগণের মঙ্গল সম্পাদন কৰা 
তোমার কর্তব্য এবং ভুমি শক্তিমান্ বলি! শাস্তিস্থাপন করিতেও সমর্থ ॥২1 

সুতবাং শক্রনাশক পুগুবীকাক্ষি! তুমি 'এস্থান হইতে যাইযা শাস্তির জন্ট 
আমাদের ভাতা অসহিষ্ণু ছূর্য্যোধনের নিকট যুক্তিসঙ্গত কথা বলিও ৩1 

র্্ার্থযুক্ত, মঙ্গলমঘ, সন্তাপনীশক ও হিতকর বাক্য তুমি বলিলে, মূর্থ 
ছুর্ষ্যোধন যদি তাহা গ্রাহ্হ না কবে, তবে সে, কালের (মৃত্যুবত বশবন্তাঁ 
হইবে? ॥8॥ 

কৃষ্ণ বলিলেন- “অর্জুন । যাহা ধর্মাসঙ্গত, আমাদের হিতকর এবং কৌরব- 
গণেবও মঙ্গলজনক, সেই বাক্য বলিবাব স্শ্থই আমি রাজ! ধৃতরাষ্ট্রেন মিকট 
যাইব” ॥৫| 

(৩) “যত্তছাচ্যমমিত্রহন্1--বা বরা নি। 

উদ্যোগ-৯৭ (১৪) 



নও মহীতারতে উদযোগ- 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
ততে। ব্যপেতে তমসি সূর্ধ্যে বিমল উদ্গতে। 
মৈত্রে মুহুর্তে সংপ্রাপ্তে মৃদ্চ্চিষি দিবাকরে ॥৬| 
কৌমুদে মানি বেবত্যাং শরদন্তে হিমাগমে | 
স্ফীতশস্তমুখে কালে কল্যঃ সত্ব্বতাং বরঃ ॥৭॥ 

মল্যাঃ পুণ্যনির্ধোষ! বাচঃ শুংশ্চ সুনৃতাঃ | 
ব্রাহ্মণানাং প্রতীতানামষীণামিব বানবঃ ॥৮॥ 
কৃত্বা পৌর্ধবাহ্রিকং কৃত্যং ন্াতঃ গুচিরলম্কৃতঃ | 
উপতস্ছে বিবন্বস্তং পাবকঞ্চ জনার্দনঃ ॥৯॥ (কলাপকম্) 

শারাপারপোরারায়ারররঞরে এগার জে শপ ক চা] জ্ পাস 

ভারতকৌমুদী ] 

তত ইতি। ততঃ, তমসি নিশাদ্বকারে, ব্যপেতে অপগতে, বিমলে হ্ূর্্ে উদ্গতে 
পিদ্বিতে, মৈত্রে মিজ্রদেবতাকে দ্িতীয়ে মৃহূর্তে, সংপ্রাপ্তে উপদ্থিতে, দিবাকরে, মৃদূনি কোম- 

লানি অর্চাংষি ভেজাংসি ঘন্ত তাদৃশে চ স্থিতে সভি। কৌমুদে কার্ডিকে মাসি, “কৌমুদ হ্াৎ 
কার্ঠিকিকে চক্জিকায়াঞ্চ কৌমুদ্ী” ইতি বিশ্ব, বেবত্যাং রেব্তীনক্ষত্রে। রোহিবীনক্ষতরজাতনত 
গন্তঃ কৃষন্ত বেব্তীনক্ষতং সাধকং ভবতীতি তদেব পবিগৃহীতম্, জানীং চন্শতদবিশ্চ তন্তেতি 
ভাবঃ। শরদত্তে শরদৃতোরস্তিমে ভাগে, আঙ্বিনকার্তিকয়োঃ শবত্বাৎ *ইষস্চ উর্জশ্চ শাবদা- 
বৃতুঃ* ইতি ভিথিততৃততে:। হিমাগমে তুষাবপাতোপস্থিতৌ, ক্ফীতানি দ্মুলীভূ্তানি 
শশ্তমুখানি ধান্যতৃণোপবিদেশা যশ্সিন্ তাদুশে কালে । কল্যঃ স্স্থদেহঃ, কল্যং সজ্জে প্রভাতে 
চ কল্যে। নীবোগদক্ষয়ো: ইতি বিশ্ব, সত্ববতাৎ বুদ্ধিমতাং বরো! জনার্দনঃ, খীণাং বাসৰ ইন্ 
ইব, প্রতীতানাং অন্তপ্টানাৎ ত্রাহ্মণানাম্ মন্গল্যাঃ পুণ্যনির্ধোষাঃ, হুন্থতাঃ সতপ্রিয্লাশ্চ বাচ 
আশির্ষচনানি শৃহন্, বাত: শুচিঃ লন, পৌর্বাহিকং কৃত্যং দেবতাপুজাদিকং কৃত্বা, অঙ্কতশ্চ 
সন্, বিবন্স্ত ্ং স্তবেন, পাবকমঞ্রিখচ হোমেন, উপতন্থে যাত্রাশুভসম্পাদনায় উপাসাধকে। 
এতেন দহেমস্তপ্রথমে মাসি শুরুপক্ষে ত্রয়োদশীম্। প্রবৃত্তং ভারত, যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে ॥” 

ইতি ভারতনাবিত্রীবচনার্ঘঃ সমধিতঃ, এতৎসদ্ধিচেষ্টানৈক্ষল্যানস্তরমেৰ যুদ্ধারভাৎ ॥৬--৯1 
ভাবতভাবদীপঃ 

কুরণামিতি ॥১। প্রতিপা্ঘং সম্পাপ্ম, অনাময়ং কুশলম্1২--৪॥ যান্তামি তদদেব কর্তনমিতি 
শেষঃ। অভীপয়া প্রাপ্ত,মিচ্ছয়া ॥৫॥ বিমলবদ্গতে নির্শলাকাশগে, মৈত্রে জনমক্ষাদষ্টমতারায়ামূ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন -তাহাব পব শবৎকালেব অস্তিমভাগে হিমপাত 

আঁবন্ত হইলে, ধান ফুলিবাঁব সময়ে কাঁন্তিকমাঁসে একদিন প্রভাতকালে বাত্রিব 
অন্ধকার দুর হুইল, নির্মল স্ূ্য উদয পাইলেন, ভীহাব কিবণ কোমল বোধ 
হুইতে লাগিল এবং মৈত্রনামক মুহুর্ত উপস্থিত হইল; এমন সময়ে নুস্থদেহ 

ও অসাধারণ বুদ্ধিমান কৃষ্ণ স্নান কবিয়া, পবিত্র হইয়া, পূর্ববাহুকত্য সমাপ্ত 
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থষভং পৃষ্ঠ আলত্য ভ্রাহ্মণানভিবাদ্য চ। 

অগ্নিং প্রদক্ষিণং কৃত পশ্যন্ কল্যাণমগ্রতঃ 0১০] 

তৎ প্রতিজ্ঞায় বচনং পাগুবস্ত জনার্দিনঃ | 

শিনের্মপ্তারমাসীনমভ্যভাষত সাত্যকিম্ ৯১ (যুগ্নকম্) 
রথ আরোপ্যতাং শঙ্বশ্চক্রঞ্চ গদয়া সহ । 

উপাসঙ্গাশ্চ শক্তাশ্চ সর্বধপ্রহরণানি চ 1১২] 

চূর্য্যোধনো হি ছুষ্টাত্া! কর্ণশ্চ সহসৌবলঃ। 
ন চ শক্ররবজ্জেয়ে। ছুর্বলোহপি বলীয়সা 1১৩| 
ততস্তম্মতমাজ্ঞায় কেশবস্তা পুরঃসরাঃ | 

প্রসক্রর্বোজরিস্যন্তো রথং চক্রগদাভূত: 1১৪॥ 

, ভাঁরতকৌমুদী 

খবভমিতি। জনার্দনঃ। অগ্রতো৷ ভাবিনি কালে, কল্যাণং পশঠন্ এভিঃ কর্ঘতিঃ সন্তাবয়ন্ 
সন্, পৃষ্ঠে খবভং বৃযম্। আলা স্পৃষ্টা, “লোকেহস্থিদ্ মঙলান্তা্ো! ব্রাহ্মণো গৌহতাশনঃ। 
হিরণাং সরগিরাদিত্য আপো রাজা তথাইমঃ।” ইতি শুতধিতবৃধতম্বতে; গোরসদলরপত্থাদিতি 
ভাবঃ। ত্রা্ষণানভিবাঘ, অং প্রদক্ষিণ, রত চ, পাওবন্ত যুবতির, তৎ সন্ধিবিবর়কং 
বচনং প্রতিজ্ঞাষ, শিনের্নগ্তার পৌত্রম, আমীনং সাত্যকিমভ্যভাষত ৪১০--১১৫ 

বুধ ইতি। উপাসন্গান্ত,ণাঃ, শকাঃ শক্তয়ঃ, সর্ধপ্রহরণানি সকলান্তস্তাণি চ॥১২৪ 
অথাহথদংগ্রহঃ কথমিত্যাহ দুর্ঘোধন-_ইতি। হিযস্মাৎ। সৌবলঃ শকুনিঃ 8১৩ 
তত ই্তি। পুরুঃসবা ভূভাঃ | প্রসকরর্গ। চত্রগদাভৃভঃ কেশবস্ত 1১৪1 

কৰিয়া এবং অগন্কৃত হইয়া--ইন্দ্র যেমন খাষিদের বাক্য শ্রবণ কবেন, সেইন্বপ 
আনন্দিত ব্রাহ্গণগণেব মঙ্গলজনক, পবিত্র সত্য ও প্রিয় বাকা সকল শ্রবণ 

কবিতে থাকিয়া স্র্য্য ও অগ্নির উপাসনা কবিলেন ॥৬--৯ 

তাহাব পর কৃঙ্ঃ ভাঁবী মঙ্গলেব জন্ত বৃযন্পর্শ, ত্রাহ্মণগণকে অভিবাদন এবং 
অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিয়া, যুধিিবের সেই সকল বাক্য অন্থুমাবেই কার্ধ্য করিবেন__ 
ইহ! জানাইয়া, শিনিব পৌত্র উপবিষ্ট সাত্মকিকে বলিলেন--৪১০--১১॥ 

“্পাত্যকি ! আমার বথে শঙ্খ, চত্র, গদা, তৃণ, শক্তি ও অন্তান্ত'দকল অন্ত্ 
নিয়। উত্বাপিত কর ॥১২1 

কারণ, ছূর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনিব অন্তুকরণ দূষিত এবং শক্র ছর্ধল হইলেও 

তাহাকে অবজ্ঞ! কৰা প্রবলেব উচিত নহে” 1১৩ 

(১১) ছর্যোধনশ্চ--বা ব রা নিং। 



৭৭২ মহাভারতে উদ্যোগ 

ত দীগ্তমিব কাঁলামিমাকাশগমিবাণুগম্। 

ূ্্যচন্ত্রপ্রকাশাভ্যাং চক্রাভ্যাং সমলন্কৃতম্ ॥১৫॥ 
অর্দচন্দ্ৈশ্চ চন্দ্রৈশ্চ মত্স্তৈঃ সমুগপক্ষিভিঃ। 

পুস্পৈষ্চ বিবিধৈশ্চিত্রং মণিরতৈশ্চ সর্ববশঃ |১৬| 
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং বৃহস্তং ঢারুদর্শনম্। 

মণিহ্মেবিচিত্রাঙ্গং মৃধ্বজং স্থপতাঁকিনম্ ॥১৭॥ 
সুপক্করমনাধৃস্তং বৈয়ান্রপরিবারণম্। 
যণোদ্দং প্রত্যমিত্রাণাং যদুনাং নন্দিবর্ধনম্ ॥১৮] 

বাঁজিভিঃ শৈব্যন্থত্রীবমেঘপুষ্গবলাহকৈঃ। 

জর শত পা লনা ভা ক 

ভারতকৌমুদী 
তমিতি। আকাশগং বিমানমিব, আশ্খগং ক্রুতগামিনম্। অর্ধচন্্রাদয়ঃ প্রতিমূর্তয়ঃ। 

বৃহস্তং বিশালম। শোভন! উপস্করা উপকরণানি যন্র তম, বৈয়াম্্ ব্যা্িচর্শপরিবারণং 
পরিবেটনং যর তম্। প্রত্যমিত্রাপাং শত্রণাম। শৈব্যাদীনি বাজিনাং নামানি। সম্পাগয়া- 
মাহঃ নজ্জীচত্দু, সম্পনৈরূভৈঃ, সর্বসম্পদা সর্ববালক্কারেণ ॥১৫--১৯। 

ভাঁব্তভাবদীপঃ 
দুতম্ত হি শ্বামিবলেনৈব ব্নবত্বমিত্যর্ঘ; 1৬ কৌমুদে" কার্ডিকে, রেবত্যাম্ অঙ্জুনম্ত ফাস্বনী- 
জাতন্ত বেব্তী মেত্রতারা! ভবতীতি প্রদিদ্ধমূ ॥৭-_-১০।॥ প্রতিজ্ঞায় অনুম্বত্য ॥১১--১৪ 
আকাশগঃ বর্ধ্যঃ, আকাশমিব চেতি পাঠে জঙ্গমাকাশতুল্যমিত্যর্থঃ । বিশাঁলত্বাৎ নক্ষতো" 
পমরত্বরচিতত্বাচ্চ; তদেবাহ-নুর্ধ্েতি 1১৫--১৭| কুপন্বরং শৌতনৈরুপকরণৈরুপেতম্ ॥১৮ 

তাহাৰ পব কৃষ্ণের, ভূত্যেব! তাহাব অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহাৰ রথ যোজনা 
করিবার জন্য ধাবিত হইল 1১৪1 

সে রথখানা-_ প্রলয়াগ্িব হ্যায় দীপ্তিমান্ বিমানের ন্যায় দ্রুতগামী এবং 
চন্দ্র ও সূর্যে ন্তায় গোল ছুইটা চক্রে অলঙ্কৃত ছিল? অর্থচন্্র, চন্দ্র, মহন্ত, 
পণ্ড, পক্ষী, নানাবিধ পুষ্প ও সর্বপ্রকার মণি-বত্ধবেব চিত্রে বিচিত্র করা হুইয়া- 
ছিলঃ তাহাব আকৃতি__নবীন সূর্যে স্যায় উজ্জপ, বৃহৎ ও নুৃশ্ত ছিল; 
তাহাব সমস্ত অঙে মণি ও স্বর্ণ সন্লিবেশিত এবং যথাস্থানে সুন্দৰ ধ্বজ ও 
মনোহর পতাকা উত্তোলিত ছিল; আঁর তাহাতে সর্ধপ্রকাৰ উপকরণ 
।আসবাব) ও ত্রযািচর্মেৰ আববণ ছিল; সেই রথখানা শক্রগণের দৃ্র্ব ও 
যশোনাশক এবং যাদবগণেব আনন্ববর্ধক ছিল। কৃষের ভৃত্যেরা শৈধ্য, 
সুত্ীব, মেঘপুষ্প ও বলাহকনামক চারিটা অস্বকে ন্সানাহার করাইয়া এবং 
সমস্ত অলঙ্কাবে 'অলঙ্কৃত কবিয়া আনিয়া সেই রথে নংযোজিত করিল ॥১৫--+১৯॥ 
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মহিমানস্ত কৃষ্হ্য ভূয় এবাভিবর্দয়ন্। 
হঘোষঃ পতগেক্দ্রেণ ধ্বজেন যুযুজে রথঃ 7২০| 
তং যেরুশিখরপ্রথ্যং যেঘছুন্দৃভিনিত্ঘনমূ। 

আরুরোহ রথং শৌরিবিমানমিব কামগম্ ॥২১। 
ততঃ সাত্যকিমারোপ্য প্রযযৌ পুরুযোত্তমঃ | 
পৃথিবীক্ষান্তরীক্ষ্চ রথঘোষেণ নাদয়ন্ ॥২২। 
ব্যপো্চান্রস্ততঃ কালঃ ক্ষণেন সমপগ্ত | 
শিবশ্চানুববো বায়ুঃ প্রশাস্তমভবদরজঃ 1২৩ 
প্রদক্ষিণান্ুলোমাশ্চ মঙগল্য। মুগগপক্ষিণঃ | 

প্রয়াণে বান্থদেবস্ত বৃবুরনুযায়িনঃ ॥২৪॥ 
মঙ্গল্যার্ঘপ্রদৈঃ শবৈরন্ববর্তত্ত সর্ববশঃ। 
সারনাঃ শতপত্রাশ্চ হংসাশ্চ মধুলুদনম্ 0২৫] 

কারও দি ৬ পর আচ আছ নাহার জা শ্ল শ ০০০ প্র বি ৪ 

ভারতকৌযুদী 
মহ্যানমিতি। ভূষো বহুলমেব। হুঘোষঃ হুন্দবগভীরনাদঃ, পতগেন্দ্রে' গরুডেন 1২০1 
তমিতি। মেরুশিখরপ্রথাং সথমেকুগিরিশৃর্ষদদূশম্। শৌবিঃ রুষঃ ২১ 
ততইতি। আরোপ্য তত্র রথে উত্থাপা, পুরুযোত্তমঃ কৃষঃ ॥২২। 
বাপোঢেতি। বাপোটানি অপহুতানি অভ্রাণি মেধা যন্দিন্ স: ॥২৩। 
প্রাক্ষিণেতি। মঙ্গল্যা মঙ্গলহুচকাঃ 1২৪$ 

মঙ্নল্োতি। মাধলযর্ঘপরদৈর্সদ্বলবিষয়সথচকৈঃ, অনবব্তস্ত অন্গচ্ছন্ 1২৫ 

ক্রমে কৃষ্ণের মহামাহাত্মপ্রকাশকাবী ও সুন্দর-গভভীবনাদী সেই রথে গরুড়- 

ধ্বজ দংযৌজিত হইল ॥২০ 
তাহাৰ পর স্ুমেকপর্্বতের শৃক্ষেব তুল্য, মেঘ ও ছুন্দুতিব ন্যায় গম্ভীব 

শব্বকারী এবং বিমানেব ন্যায় কামগামী সেই বথে কৃষ্ণ আবোহণ কবি- 
লেন।॥২১॥ 
তৎপবে কৃষ্ণ সাত্যকিকে তুলিয়া লইয়া বধেব শবে পৃথিবী ও আকাশ 

নিনাদিত করিয়া গমন কবিতে লাগিলেন ২২1 

তখন ক্ষণকালমধ্যে আকাশের মেঘ তিবোহিত হইল, মঙ্গলময বাধু 
অনুকূল হইয়! চলিতে লাগিল এবং ধুলি নিবৃত্তি পাইল ॥২৩| 

কুষেব যাত্রাব সময়ে মঙলগলমূচক মুগ-পক্ষী সকল প্রদক্ষিণ কবিযা এবং 

অনুকুল হইয়া গমন কবিতে লাগিল ॥২৪। 

(২৫) মঙ্গলার্ধপদৈঃ শকৈ- পি । 



8৭ট মহাভারতে উদ্যোগ- 

মন্ত্রাতিমহাহোমৈহু্িমানশ্চ পাঁবকঃ। 

প্রদক্ষিণশিখে। ভূত্বা বিধূমঃ মমগগ্ত ॥২৬॥ 

বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ ভূরিছ্যুন্ো গবঃ ক্রুথঃ | 
শুক্রনারদবালীকা মরুত্তঃ কুশিকো ভূগুঃ ॥২৭ 

দেবত্রন্র্ষয়শ্চৈব কৃষ্ণং যছু্খাবহম্। 
প্রদক্ষিণমবর্তন্ত সহিতা বাঁবানুজম্ ॥২৮॥ (যুগ্কম্) 

এবমেতৈর্মহাভা গৈর্মহহ্ষিগণসাধুভিঃ। 
পুঁজিতঃ প্রযযো কৃষ্ণ: কুরূণাং স্দনং প্রতি ॥২৯| 
দেবতাভ্যে! নমস্কৃত্য ত্রান্মণান্ স্বন্তি বাচ্য চ। 

প্রযযো পুণুরীকাক্ষঃ সাত্যকেন সহাচ্যুতঃ ॥৩০। 
তং প্রয়ান্তমনুপ্রায়াৎ বুস্তীপুত্রো যুধিতিরঃ | 
ভীমসেনার্ঘদুনৌ চোভে মান্রীপুত্রৌ চ পাগুবৌ ॥৩১॥ 

ভারতকৌমুদী 
মম্নেতি। বিধুমে। ধূমশৃন্তঃ, সমপগ্ঘত সমজাযত 1২৬ 

বশিষ্ঠ ইতি। বান্মীকো বাল্ীকিঃ | প্রদক্ষিণমবর্তস্ত “দক্ষিণে গৌমুগদিজাঃ ইতি 

শাস্তান্মঙ্গলক্চনার্থমিতি ভাবঃ, সহিতা মিলিতাঃ, বাঁসবানজমুপেন্দ্রম 1২৭--২৮। 

এবমিভি। মহ্ধিগণে! বশিষ্ঠাদিশ্চ দাধবো! গয়াদয়ন্চ তৈ: 1২৪ 
দেবতাভ্য ইতি। লত্যকন্তাপত্যং ঘাত্যকঃ সাত্যকিরেব, তেন 1৩০॥ 

তমিতি। অনুপ্রাবাৎ অন্থগচ্ছৎ। অড়াগমাভাব আর্ধঃ 1৩১৪ 

সারস, শতপত্র ও হুসগণ সকল দিকেই মঙ্গলম্চক শব্দ করিতে থাকিয়া 

কৃষ্ণের অন্ুগমন করিতে থাকিল ॥২৫1 

মন্ত্রপাঠপুর্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলে, হোঁমাগ্লি ধুমশৃস্ত হইয়া! 
আগন শিখাঁগুলিকে প্রদক্গিণক্রমে সধ্চালিত কবিতে লাগিল ॥২৬। 

বশিষ্ঠ, বামদেব, ভূবিদ্যুয়, গর, ক্রথ, শুক্র, নাবদ, বাল্সীকি, মরুত্ত, কুশিক 
ও ভূগ-_এই দেবধি ও ব্রহ্মাধির৷ সম্মিলিত হইয়া যছ্বংশেব আনন্বজনক ও 
ইন্দ্রেব অনুজ কৃষ্ণের দক্ষিণদিকে অবস্থান কবিলেন ॥২৭-_২৮॥ 

এইভাবে এই মহাঁভাগ মহধিগ্্ণ ও দাধুগ্রণ সম্মানিত করিলে, কৃষ্ণ হস্তিনা- 
নগবের দিকে বাত্র! করিলেন ॥২৯॥ 

তখন পুগুরীকাক্ষ কৃষ্ণ দেবগণকে নমস্কার কবিয়া এবং ব্রাহ্মণগণঘ্বার! 

স্বস্তিবাচন করাইয়া সাত্যকির সহিত যাইতে লাগিলেন 1৩০1 

(৩৭) অস্নং শ্লোকঃ পি বা বর! নাস্তি। 



পর্ধানি সগ্তসগ্ততিতমোহ্ধ্যাধঃ | ৭৭৫ 

চেকিতানশ্চ বিক্রান্তে৷ ধৃু্টকেতুশ্চ চেরিপঃ | 
দ্রুপদঃ কাশিরাজশ্চ শিথণ্তী চ মহারথঃ ॥৩২। 
ধৃটচ্য্ঃ সপুত্রশ্চ বিরাটঃ কেকয়ৈঃ সহ। 
সংসাধনার্ঘং প্রযধুঃ ক্ষত্রিককাঃ ক্ষত্রিয়র্ধভ | ॥৩৩॥ (যুগকম্) 

ততোহমুত্রজ্য গোবিন্দং ধর্মরাজো! যুধিঠিরঃ | 
রাজ্ঞাং সকাশে ছ্যতিমানুবাচ্দং বচত্তদী ॥৩৪॥ 

যো ন কামান্ন চ তয়ান্ন লোভাম্নার্ঘকারণাৎ। 

অন্যায়মনুবর্তেত দ্থিববুদ্ধিরলোলুপঃ ॥৩৫॥ 

ধর্মাজ্ঞো ধৃতিমান্ প্রা সল্ঘভূতেষু কেশবঃ | 

ঈদ্বরঃ সর্ববভৃতানাং দেবদেবঃ সনাতনঃ |৩৬| 
তং সর্ববগুণসম্পন্নং শ্রীবসকৃতলক্ষণমূ। 

সংপরিষজ্য কৌন্তেয়ঃ সন্দে্টুমুপচক্রমে 1৩৭। (বিশেষকম্) 
পপ শি চারি... যার দে: শে তি পপ আপ 

চেকিতান ইতি। চেদিপশ্চেদিরাজঃ। সংশাধনার্থং শিষ্টাচাবসম্পাদনা্ঘ্্ £৩২--৩৩ 
তত ইতি। ইদ্ং প্যা! সা বাল্যাৎ গ্রতৃতান্থান্* ইত্যাদি বক্ষামাণম্ ৪৩৪1 
কং কীদৃশমুবাচেত্যাহ--য ইতি। অর্থকারণাঁৎ প্রয্োজনবিশেষহেতোঃ। ধৃতিখান্ ধৈর্ধ- 

শালী। শ্রীবৎসেন বক্ষোলোমাবর্ডেন কৃতং লক্ষণং চিহ্নং যন্ত তম্ ?৩৫---৩৭ 

কৃষ্ণ যাইতে লাগিলে, কৃস্তীনন্দন যুধিঠিব, ভীম ও অর্জুন এবং মান্রীনন্দন 
নকুল ও সহদেব-_ভীহাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন ॥৩১ 

ক্ত্রিয়শ্রেষ্ঠ জনমেজয় ! বিক্রমশাঁলী চেকিতাঁন, চেদিবাঁজ ধৃষ্টকেতু, দ্রুপদ, 
কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টছায় এবং পুত্রগণ ও কেকয়গণেব সহিত বিবাঁট, 

এই সকল ক্ষত্রিও শিষ্টাচার সম্পাদন কবিবার জন্য (কিছু দুব) গমন করি- 
লেন 7৩২--৪৩| 

তাহার পব তেন্জন্বী ধর্মবাজ যুধিভিব কৃষ্ণেব অনুগমন কবিযা তখন 

রাজাদেব সমক্ষে এই কথা বলিলেন ৩৪ 
স্থিববুদ্ধি ও অলোভী যে কৃষ্ণ কাম, ভয়, লোভ, কিংবা অন্ত কোন 

প্রযৌজনবশতঃ অন্তায়েব অনুদবণ কবেন না এবং যিনি ধর্মজঞ। ধৈর্যশীল, সকল 
প্রাণীর চবিত্রাভিজ্ঞ, সর্ববভূতেব অধীশ্বধ, দেবতাঁদেবও দেবতা ও সনাতন, সেই 
সর্ধবগুণসম্পন্ন এবং শ্রীবৎসচিহুশোভিত কৃষ্ণকে আলিঙ্গন কবিযা ঘুধিঠিব সংবাদ 
বলিতে আরম্ভ কবিলেন ॥৩৫--৩৭॥ 

(৩৩)*"কষত্রিযর্ষভম্--বা ৰবানি। (১৭) শ্রোকাৎ পরম্ “"*ছাশীভিতমোধ্ধ্যায়ঃ--নি। 



৭৭৬ মহাভারতে উদৃযোগ- 

যুধিষির উবাচ। 
যা সা বাল্যাৎ প্রভৃত্যম্মান্ পধ্যবর্ধয়তাবলা | 
উপবাসতগঃশীল। সদা স্বস্ত্যয়নে র্তা 1৩৮| 

দেবতাঁহতিথিপুজান্ত গুরুগুশ্রীষণে রতা | 

বসল! প্রিয়পুত্রা! চ মাতাহন্মাকং জনার্দন ! ॥৩৯॥ 

স্থযোধনভয়াদ্ যা নোহত্রায়তামিত্রকর্ষণ | | 

মহতো মৃত্যুসংবাধাছুন্দপ্রে নৌরিবার্ণবাৎ 1৪০॥ 
অন্মত্কৃতে  সততং বয় দুঃখানি মাধব ! | 

অনুভূতান্থছুঃখার্হা তাং প্র পুচ্ছেরনাময়ম্ 1৪১] (কলাপকম্) 
ভৃশমাশ্বাসয়েশ্ৈনাং পুত্রশোকপরিপী,তাম্। 
অভিবাদ্ধ স্বজেথান্ত্ং পাগুবান্ পরিকীর্ডয়ন্ 18২॥ 

ভারতকৌমুদী - 

ঘেতি। দ্বত্তি মঙ্গলম্ অয়তে প্রাপ্রোত্যেনেতি হ্ত্ায়নং বিষুপূজাদি। বদলা! অন্রান্থ 
ন্েবভী। নঃ অম্মান্, অত্রায়ত অরক্ষৎ। মৃত্যুদংবাধাৎ ছুধ্যোধনঘটিতমরণনহ্ষটাৎ, উদপ্র 
উদ্ধাতব্তী। তাং মাতরং বিছুরগৃহস্থিতাম্ 7৩৮-_৪১/ 

ভূশমিতি। ম্বজেথা আলিঙ্গেঃ। পরিকীর্ডয়ন্ কুশলিত্বেন ক্রুবন্ 1৪২৪ 

যুধিষ্টির বলিলেন-__“জনার্দিন ! সেই যে মহিলা বাল্যকাল হইতে আমা- 
দিগকে পরিবদ্ধিত করিয়াছেন, ধিনি সর্বদাই উপবাঁস, তপস্তা ও স্বস্তায়নে 
ব্যাপৃতা, যিনি দেবতাঁপুজা, অতিথিসেব! ও গুরুজনের পরিচর্যায় নিবতী, 
আমাদের যে মাঁভৃদেবী বদলা ও প্রিয়পুত্রা, িনি আমাদিগকে ছূর্যোধনের 
ভয় হইতে রক্ষা করিয়াছেন, নৌকা যেমন সমুদ্র হইতে মানুষকে উদ্ধার করে, 
সেইরূপ যিনি গুরুতব মৃত্যুসক্কট হইতে আরাদিগকে' উদ্ধাব করিয়াছেন এবং 
যিনি ছুখভোগের অযোগ্য হইয়াও আমাদেব নিমিত্ত সর্বদা ছুঃখভোঁগ কবিয়া- 
ছেন, কৃষ্ণ] তুমি আমাদের সেই মাতৃদেবীব নিকট অনাময়গ্রশ্ন 
করিও ॥৩৮--৪১1 

কৃষ্ণ! তুমি সেখানে যাইয়া পাগুবগণেব মঙ্গলসংবাদ বলিয়া পুত্রশোকার্ডা 
মাতৃদেবীকে অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে বিশেষভাবে আশ্বন্ত 
কবিও ॥৪২| 

(৪") * উদ্ধরেনৌরিবার্বাৎ্-_বা। ব রা১.“ছতার্দোরিবা্ণবাৎ_নি।  (৪২)-৮পুক্- 
শোকৈরভিগুতাম-_পি। 



গর্ব্াণি সপ্তদগ্ততিতমোহধ্যায়ঃ | নদ 

উাৎ প্রভৃতি ছুঃখানি শ্বগুরাণামরিন্দম 11 
নিকারানতদর্থ! চ পশ্যন্তী দুংখমক্সতে 0৪৩) 
অপি জাতু স কালঃ স্যাৎ কৃষ্ণ । ছুঃখবিপর্ধযয়ঃ | 

যদহং মাতরং র্লিষ্টাং সুথং দগ্ামরিন্দম ! 0881 
প্রত্রজন্তোহনুধাবস্তীং কৃপণাং পুত্রগৃদ্ধিনীম্। 
রুদতীমপহায়ৈনামগচ্ছাম বয়ং বনমৃ 18৫] 
সা নৃনং ভ্রিয়তে দুঃখৈঃ স! চেজ্জীবতি কেশব !| 
তথা পুত্রাধিভির্গাঢমার্ভামর্চয় সতকৃত 118৬] 

ভারতকৌমুদী 

... উঢটার্দিতি। উটমিতি ভাবে ভঃ। তেন উ্াছিবাহাৎ। শ্বততরাণাং গৃহ ইতি শেষঃ। 
নিকারান্ দুর্ধযোধনাদিরুতা যাতনা অতার্া নিকারাযোগ্যাপি চ 4৪৩ 

অগীতি। ছুঃখানাং বিপর্ধায়ো ঘন্দিন্ সঃ। মাতরং প্রাপ্তি শেষঃ 1981 
প্রেতি। রুপণাং বিরহকাতরাম, পুন্রগৃদ্ধিণীং পুত্রনপেহাকুলাম্ 1৪৫ 
নেতি। পুজাধিতি; পু্েবিষরকমনোব্যথাভিঃ। হে সতত! লজ্জনৈরাদূত | 1৪৬ 

ভারতভাবদীপঃ 

সম্পাদয়ামানঃ লজ্দীকতবস্তঃ "1১৯--২৪। মনগল্যার্থপ্রদৈঃ বিজয়ী ভবেত্যাদিম্ললাবহৈঃ 
1২৫--৩২॥ সূংদাধনার্থং কাধ্যনিপ্পত্যর্থম্ ।৩২--৪২। উ়াৎ বিবাহাথ্, যদবা প্টুনতভ্িত- 

অরিন্মম! আমাদের মাতৃদেবী হুঃখ ও যাতনাভোগের অযোগ্য হইয়াও 

বিবাহেব পব হইতেই শ্বশুবগৃহে নানাবিধ ছুঃখ ও যাতন। দেখিতে থাকিয়া কেবল 

ছুখই ভোগ করিতেছেন ॥৪৩। 
অরিন্বম কৃষ্ণ! ছুখেবিপর্ধ্যয়েব সে কাল আমার কখনও আসিবে কি? যখন 

আমি ছুঃখিতা মাতৃদেবীর দ্ুখসম্পাদন করিতে পারিব 8881 

আমবা যখন বনে যাই, তখন পুত্রন্সেহাকুলা মাতৃদেবী শোকে কাতর হইয়া 
রোদন করিতে করিতে আমাদেব পিছনে পিছনে ধাবিত হইয়াছিলেন ; হায়! সেই 
অবস্থায়ই আমরা তাহাকে পরিত্যাগ, কবিয়া বনে গিয়াছিলাম ॥8৫। 

সঙ্জনসৎকৃত কৃষ্ণ! মাতৃদেবী নিশ্চযই ছুঃখে মবিয়া! গিযাছেন কিন্তু তিনি 

যদি জীবিতও থাকেন, তথাপি পুত্রদের জঙ্ত মনেব কষ্টে অত্যন্ত গীড়িত হইয়াই 
রহিয়াছেন $ তুমি তাহাকে পুজা করিও 8৪৬1 

পি,“হানর্সত্কত বাব রা। 

উদযোগ-৪৮ (১৪) 



৭৭৮ মহাভারতে উদ্যোগ- 

অভিবাগ্ভাথ সা কৃষ্ণ! ত্বয়৷ মন্বচনাদ্ধিভো ! | 

ধৃতরাষ্ট্রন্চ কৌরব্যো রাজানশ্চ বয়োহধিকাঃ 1৪৭ 
ভীন্সং ভ্রোণং কৃপঞ্েব মহারাজঞ্ বাহিলিকমৃ। 
প্রোণিঞ্চ লোমদতঞ্চ সর্ববাংশ্চ ভরতান্ পৃথক্ 18৮ 
বিছুরঞ্চ মহাপ্রাজ্ং কুরূণাং মন্ত্রধারিণমূ। 

অগাধবুদ্ধিং ধর্ণজ্ঞং স্বজেথা মধুদুদন ! 1৪৯ (ুগ্কমূ) 

ইত্যুক্ত। কেশবং তত্র রাজমধ্যে যুধিতিরঃ |. - 
অনুজ্ঞাতো নিবৰৃতে কৃষ্ণ কৃ গ্রদক্ষিণমূ ॥৫০।॥ 

ব্রজন্নেব তু বীভৎমথঃ মখানং পুুর্ষভমূ। 
অন্রবীৎ পরবীরদ্রং দাশাহ্মপরাজিতম্ 1৫১ 

যদম্মীকং বিভো ! বৃতং পুর! বৈ মন্ত্রনিশ্চয়ে | 

অর্ধরাজ্যস্ত গোখিন্দ ! বিদিতং সর্ববরাজনথ 1৫২1 
লগ আল ক চলত পাও 

ভারতকৌমুদী 

অভীতি। অভিবা্যা অভিবাদনীয়!। ধ্বতরাষ্শ্চ অভিবাগ্তঃ 8৪৭ 

ভীম্মমিতি। ভরতান্ ভরতবস্টান্, অভিবান্তেতি শেষ । মন্রধারিণং মন্রম শ্বজেখ! 
আলিঙ্গেঃ, শূত্রাজা তত্বেনাভিবাদনানহূত্বা দিতি ভাব; ৪৮--৪৯ 

ইতীতি। অনুজ্ঞাতঃ “নিবর্তর্ঘ* ইতি কুষেনৈবানুমতঃ ॥৫০| 
ব্রজঙ্নিতি। বীভৎন্থরঞ্ছুনঃ ৷ পববীরল্নং বিপক্ষবীবহস্ভারম্, দাশার্হং কৃষম্ 8৫১৪ 
যদিতি। অর্ধরাজ্যন্ত বৃততং গ্রহণালোচনং নগাতম্। তঘিদিতম্।৫২৪ 

কৃষ্ণ! প্রভু! তুমি যাইয়৷ আমার অনুরোধে মাতৃদেবীকে, কুকনন্বন ধৃতবান্ট্রকে 
এবং বয়োজ্যেষ্ঠ রাজগণকে আমাদেব হুইয়! অভিবাদন কবিও ॥৪৭॥ 

মধুন্ুদন | তুমি যাইয়া" ভীম্ম, দ্রোণ, কৃপ, মহাঁবাজ বাহিলিক, অশ্বখামা, 
সোমদত্ত ও ভবতবংশীয়দিগিকে (আমাদেব হইয়া) অভিবাদন করিয়া! মহাপ্রাজ্, 
কৌরবগণেব মন্ত্রী, অগাধবুদ্ধি ও ধর্মাজ্ঞ বিছুবকে আলিঙ্গন করিবে” ॥৪৮--৪৯% 

যুধিষ্টির তখন বাঁজাদের মধ্যে কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
ভীহারই অন্ুমতিক্রমে নিবৃত্তি পাইলেন ॥৫০॥ 

কিন্তু অর্জুন গমন কবিতে করিতে অপবাজিত, বিপক্ষবীবহস্তা, পুকবস্রেষ্ঠ ও 
সথ। কৃষ্ণকে বলিলেন-1৫১॥ 

(৪৯)*অগাধবুদধিং মর্ধজ্ঞম্-_বা ব বা! নি, ইতঃ পবস্ 'বৈশম্পায়ন উবাচ'--নি। 



পর্ব সপ্তদগ্ততিতমোহধ্যায়ঃ | ৭৯ 

তচ্ছেত্বগ্াদসঙ্গেন সৎকৃত্যানবমত্য চ 
্রিয়ং মে স্থান্মহাবাহে ! যুচ্যেরন্ মহতো ভয়া ॥৫৩| 
অতশ্চেদন্যথা কর্তা ধার্ডরাষ্ট্রোহনুপাঁষবিৎ 4 
অস্তং নূনং করিধ্যামি ক্ষত্রিয়াণাং জনার্দন! ॥৫৪| 

বৈশম্পায়ন উবাচ [& 
এবমুক্তে পাগুবেন সমহম্তদূরকোদরঃ। 
মুহুমুদ্ছঃ ক্রোধবশাৎ প্রাবেগত চ পাগুবঃ ৫৫] 
বেপপমানশ্চ কোন্তেযঃ প্রাক্রোশন্মহুতো রবান্। 
ধনগ্ীয়বচঃ শ্রচ্বা হর্ষোতসিক্তমনা ভূশম্ ॥৫৬॥ 

তম্ত তং নিনদং শ্রুস্বা সংপ্রাবেপন্ত ধছিনঃ | 

বাহনানি চ সর্ববাণি শকুন্মত্রে প্রন্থক্রবুঃ 0৫৭| 

ভাবতকৌমুদী 
তদদিতি। অনঙ্গেন পাগুবকৌরবরাজ্যয়োবিভাগেন। মুচ্যেরন্ কৌরবাঃ 7৫৩। 
অত ইতি। কর্তা করিস্কাতি। অন্ুপারবিৎ দামাদ্যুপায়ানভিজ্ঞঃ 1৫৪1 

এবমিতি। পাওবেন অঙ্ছনেন। প্রাবেপত অতীবাকম্পত 1৫৫ 
বেপেতি। কৌন্তেয়ো ভীমঃ, প্রাক্ষোশৎ আক্রোশীদকবোৎ্। উৎসেকো! গর্ব ॥৫৬। 
তন্তেতি। বাহনানি গলাশ্বাদীনি। শরৎ ঝিষ্ঠা। প্রহরবুঃ বিসমৃভূং 0৫৭ 

“প্রভু গোবিন্দ ! পুর্বে মন্ত্রণা কবিবার সময়ে আমাদেব যে অর্ধবাজ্য গ্রহণ 
কব! স্থিব হইয়াছিল, তাহা দকল বাঁজারই বিদিত হইয়াছে ॥৫২॥ 

সুতরাং মহাবান্ু! ছূর্্যোধন যদি অবজ্ঞা ন! কবিয়া» আদব কবিয়া, বিভাগ- 
পূর্বক সেই অর্ধরাজ্য আমাদিগকে দান করে, তাহা হইলে আমার গ্রীতিকর কার্ধ্য 
হইবে, কৌরবেরাও মহাভয় হুইতে মুক্ত হইবে 1৫৩। 

আব জনার্দন!| উপায়ানভিজ্ঞ দূর্যোধন যদি তাহার অন্তথা করে, তবে আমি 
নিশ্চঘই তাহার পক্ষবর্তী ক্ষত্রিষগণকে ধ্বংস কবিব” ॥৫8॥ 

বৈশম্পায়ন বলিলেন -অজ্ঞুন এইবপ বলিলে, ভীমসেন অত্যন্ত আনন্দিত 
হইলেন এবং ক্রোধে মুভূযু্ু কম্পিত হইতে থাঁকিলেন 1৫৫7 

ভীমসেন অর্জুনেব উক্তি শুনি! আনন্দে অত্যন্ত গর্ধিবতচিন্ত হইয৷ কম্পিত 

কলেবরে গুরুতর সিংহনাদ করিলেন 1৫৬1 

সাহার সেই সিংহনাঁদ শুনিয়া সৈম্তেব! কম্পিত হইল এবং হস্তী ও অশ্বপ্রভৃতি 
বাহনগুলি বিষ্ঠ। ও মূত্র ত্যাগ কবিল ॥৫৭ 

* অয়ং পাঠঃ পি নাস্তি। (৫৫) এবমুক্ঃ পাগুবেন--পি। 



8৮৬ মহাভারতে উদ্ুযোগ- 

ইত্যুক্ত। কেশবং তত্র তথা চোক্ত বিনিশ্চয়মূ। 

অনুজ্ঞাতে। নিববূতে পরিঘজ্য জনার্দনম /৫৮॥ 

তেষু রাজন সর্বেবযু নিবৃতেষু জনার্দনঃ | 

তুর্ণবভ্যগমদ্ধুষঃ শৈব্যন্থগ্রীববাহনঃ ॥৫৯। 
তে হয়! বাস্থদেবস্য দারুকেণ প্রচোর্দিতাঃ | 

পন্থানমাচেমুরিব গ্রলমান! ইবান্বরমূ ॥৬০॥ 

অথাপশ্থান্মহাবাহুখ বীনধ্বনি কেশব | 

্রাঙ্্য। শরিয়া দীপ্যমানান্ স্ছিতানুভয়তঃ পথি 1৬১ 

দোহবতীর্য্য রথাত্র্মতিবাগ্ত জনার্দনঃ | 
যথাবৃত্তানৃষীন্ সর্ববানভ্যতাষত পুজয়ন্ ॥৬২॥ 
কচ্ছিল্লোকেমু কুশলং কক্ছি্বর্মঃ স্বনুচিতঃ | 
ব্রাঙ্মণানাং ত্রয়ো বর্ণাঃ কচ্চিতিষ্্তি শাসনে ॥৬৩| 

এজ জর জর ৩০০ লি 

ভারতকৌমুদী 
ইতীতি। বিনিষ্চরম্ অর্ধরাজ্যাদানে কৌরবধ্বংসনির্ধারণমূ। নিবরৃতে অঙ্ছুনঃ 1৫৮ 
তেঘিতি। হষ্ট আনন্দিতঃ, শৈব্্থগ্রীবে। ত্দাখ্যাবঙ্থো বাহন যন্ত সঃ 1৫৪ 
তইতি। দারুকেণ তাখ্যেন সারধিনা, গ্রচোদিতাঃ প্রেরিতাঃ। আচেমুং পণুঃ 1৬০ 
অথেতি। ্রান্ধ্যা ব্রাহ্মণসন্বপ্িন্তা! শিখাতিলকাদিকৃতয়া। উভয়তঃ পার্খবয়োঃ 1৬১। 
নইতি। য্থাবৃত্তান্ বথাস্থিভান্ ৬২ 
কচ্চিদিতি। কচ্চিদ্বেদিতুমিচ্ছামীত্যর্থ, "বচ্চিৎ কামপ্রবেদনে* ইত্যম্রঃ। দ্বহুষ্িতো 

ভবন্তিঃ সম্যথিধীয়তে ৷ ভ্রয়ো বর্ণাঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্তশূত্রাঃ ।৬৩। 

এদিকে অঙ্ছুন এঁকপ বলিয়া, আপন কর্তবা জানাইয়া, কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া, 
ভাহার অনুমতি লইয়! নিবৃত্তি পাইলেন ৪৫৮1 

সেই রাঁজাবা৷ সকলে ফিরিয়া গেলে, কৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া! শৈব্য ও ন্ুগ্রীব- 
প্রভৃতি অশ্বের গুণে ভ্রেত গমন কবিতে লাগিলেন ॥৫৯॥ 

সারথি দারুকের চালনায় কৃষ্ণের সেই অশ্বগুলি আকাশটাকে গ্রাস করিতে 
কবিতেই যেন পথটাকেও যেন পান করিতে লাগিল ॥৬০| 

তাহার পর মহাবাহু কৃষ্ণ পথে দেখিতে 55955 দীপ্যমান 
বহুতর খধি পথেব উভযপার্থে অবস্থান করিতেছেন ॥৬১॥ 

তখন কৃষ্ণ সত্বর রথ হইতে উদ ৬1 হা জানাইযাঃ 
যথাস্থিত খধিগণকে বলিলেন--॥৬২। 

(৫৮) পন্ষিরভ্য জনার্দনম্-পি। (৬২)."যথাবন্তান্-.পি। 



পর্ববাণি সপ্তসগ্ডুতিতমোহ্ধ্যায়ঃ | ৭৮১ 

তেত্যঃ প্রযুজ্য তাং পুজাং প্রোবাচ যধুসুদনঃ। 
 ভগবন্তঃ ক সংমিদ্ধাঃ কোহববির্ভবতামিহ 1৬৪ 

কিংবা ভগবতাং কার্য্যমহং কিং করবাণি বঃ। 

কেনার্থেনোপসংপ্রাণ্তা ভগবস্তো৷ মহীতলম্ ॥৬৫॥ 
এরবমুক্তাঃ কেশবেন মুনয়ঃ শংসিতত্রতাঃ। 
নারদপ্রমুখাঃ সর্বেধ প্রত্যনন্দস্ত কেশবম্ ॥৬৬॥ 

অধঃশিরাঃ সর্পনালী মহধিঃ স হি দেবলঃ। 
অর্বাবথঃ মুজানুশ্চ মৈত্রেয়ঃ শুনকো বলী ॥৬৭। 
বকো দাল্ভ্যঃ সুলশিরাঃ কৃষ্ণদৈপায়নস্তথা । 
আপোদযৌম্যো যৌয্যশ্চ আগিমাগুব্যকৌশিকৌ 1৬৮ 
দামোকীযন্ভ্িষণঃ পর্ণাদো ঘটজানুকঃ। 

| মৌগ্ায়নো বায়ূতক্ষঃ পারাশর্ষ্যোহথ শ্াালিকঃ ॥৬৯॥ 

ভারতকৌমুদী 

তেভ্য ইতি। প্রযুজ্য বিধায। সংসিঙধান্তপন্থ। অবধির্গতিশেষসীমা ৬৪1 
কিমিতি। অর্থেন গ্রযোজনেন, উপনংপ্রাপ্া আগতাঃ 1৬৫ 

এবমিতি। শংসিভন্রতাঃ স্ততনিয়মীঃ। কে তে ইত্যাহ--অধ ইতি। বলী নাম কশ্চিৎ। 

“্জগতেব মঙ্গল ত? আঁপনাঁবা নির্ধিবদ্বে ধর্মানুষ্ঠান কবিতে পারিতেছেন ত? 
এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুত্রেব। ত্রাক্মণগণেব শাসনে আছেন ত1% 1৬৩ 

কৃষ্ণ তীাহাদেব সেইকপ গৌবব কৰিয়া পুনবায় বলিলেন__“আপনারা 
তপঃসিদ্ধ মহধিরা কোথাঁষ যাঁইতেছেন? আঁপনাদেব গমনেব শেষদীমা 
কোথায় ? 8৬৪ 

আপনারা কি করিবেন? আমিই বা আঁপনাঁদেব কি কবিতে পাবি? আপনারা 
কি উদ্দেশ্টেই বা! ভূতলে আলিয়াছেন ?” 1৬৫) 

কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, প্রশস্তনিষমশালী নাব্দপ্রভৃতি দেই মুনিরা সকলে 

কৃষ্ণের প্রত্যভিনন্দন কবিলেন। ভীহাদেব মধ্যে ছিলেন--অধঃশিরা, সর্প- 

মাঁলী, মহর্ষি দেবল, অর্ধবাবস্ত, সুজান, মৈত্রেষ, শুনক, বলী, বক, দাল্ভ্য, 
স্ুলশিবা, পবাশবনন্দন কৃষ্ণদ্বৈপাষন, আপোঁদধৌম্য, ধৌম্া, অশিমীগুব্য, 
কৌশিক, দামোফীষ, ত্রিষবণ, পর্ণাদ, ঘটজান্বক, মৌগ্ৰায়ন, বাধুভদ্ষ, শালিক, 

(৬৪)"কা বীথী ভবতামিহ--পি বাব রা। (৬৬) ইত্যাদয়ঃ পঞ্চ ক্লোকাঃ পিবাবরা 

নসস্তি। 



৭৮ মহাতারতে উদ্যোগ- 

শীলবানশনির্ধাতা শুগ্যপালোহকৃতব্রণঃ | 
শ্বেতকেডুঃ কহোলশ্চ রামশ্চৈব মহাতপাঃ ॥৭০॥ (কুলকম্) 
তম্রবীজ্জামদগ্ন্য উপেত্য মধুসুদনমূ। 
পরিষজ্য চ গোবিন্দং রামঃ সুরপতেঃ সখা ॥৭১ 
দেবর্ষয়ঃ পুণ্যকৃতে। ত্রাহ্মণাশ্চ বুশ্রুতাঃ। 
গাজর্ধয়শ্চ দাশার্হং যানয়ন্তত্তপন্থিনঃ ॥৭২॥ 

দৈবান্থরন্ত দুষ্টারঃ পুবাণন্ত মহামতে !। 
সমেতং পাধিবং কত্রং দির্দৃক্ষস্তশ্চ সর্ববঃ ॥৭৩| 
সভাসদশ্চ রাজানস্তাঞ্চ সত্যং জনার্দনম্ 1 
এতম্মহৎ প্রেক্ষণীয়ং দ্রট,ং গচ্ছাম কেশব! ॥৭৪॥ (বিশেষকম্) 
ধন্দার্ঘনহিতা বাঁচঃ শ্রোভূমিচ্ছাম মাধব || - 
ত্বয়োচ্যমানাঃ কুরুষু রাজমধ্যে পরস্তপ ! ॥৭৫॥ 

স্পা পা জন 

ভারতকৌমুদী 
আপিমাগুব্যঃ অণিমাগব্য এব গ্রাগুভঃ। পারাশর্ধ্যঃ কৃষ্ৈপায়নাদন্যঃ, তিশেষণং বা। 

রামো৷ জামদগ্ন্যঃ ।৬৬---৭০। 

তমিতি। পরিঘিজ্য আলিঙ্গয ॥৭১। 

দেবেতি। দাশার্থং কুষ্ংং ভবন্তমূ। দেবাস্থরযোবিদমিতি 'দৈবাস্থরং যুদ্ধং তন্য ভরষ্টারঃ - 
দেবর্ধাপাম্ অতিগ্রাচীনত্বাদিতি ভাব: | পার্থিবং পৃথিবীসম্স্ধি। ত্বাঞ্চ দিদুক্স্ত ইতি সবঃ। 
এততৎ সদঃ ॥৭২--৭৪। 

শীলবান্, অশনি, ধাঁতা, শুম্তপাল, অকৃতব্রণ, শ্বেতকেতু, কহোল এবং মহাঁতপা 
- পরশুরাম ॥৬৬--৭০॥ 

তখন ইন্দ্রের সখ! জমদগ্নিনন্দন পরগুবাঁম নিকটবর্তী হইয়া কৃষ্ণকে আলিঙগন 
করিয়া তাহাকে বলিলেন--$৭১। 

“মহামতি কৃষ্ণ] প্রাচীন-দেবাস্থর-ুদ্ধদর্শী দেবধিবা, পুণ্যকারী ও 
বন্ুশীস্্রজ্ঞ ত্রাহ্মণেরা, তপন্বী বাজধিব! এবং আপনার সম্মানকারী রাজারা 
সকল দিক্ হইতে সমাগত পৃথিবীব ক্ষত্রিয়গণকে, সভাসদ্গণকে এবং সত্যন্বরূপ 
আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা কবিঘা এই মহাদৃশ্য সভা দেখিবার জন্য আমর! 
যাঁইতেছি ॥৭২- _-৭৪॥ 

দাশার্থ! মানয়স্তি-নি। (৩) দেবন্থরাশ্চ ত্রষ্টারঃ-_-পি, দেবাস্্রম্ত পরষটারঃ-বা! ব া। 
(৭৪)-"*ভ্টুমিচ্ছাম-নি। (৭৫) অনংক্সোকঃ পি বাব রানাস্তি। 



পর্ববণি সপ্দগ্ডতিতমোহ্ধ্যায়ঃ। ৭৮৩ 

সভায়াং মধুর! বাঃ শুীস্তত্য়েরিতাঃ | 

কুরূণাং প্রতিবাচশ্চ শ্রোতৃমিচ্ছাম মাধব | ॥৭৬ 
ভীন্মব্রোণাদয়শ্চৈব বিদ্ুরশ্চ মহামতিঃ | 
স্ব্চ যাদবশার্দ.ল ৷ স্ভায়াং বৈ সমেযথ ॥৭৭1 
তব বাক্যানি দিব্যানি তথা তোঞ্চ মাধব !। 
শ্রোতুমিচ্ছাম গোবিন্দ! সত্যানি ঈ হিতানি চ। 
আপৃষ্টোইসি মহাবাহো ! পুনর্ক্ষ্যামহে বয়ম্ ॥৭৮| 
যাহবিস্ষেন বৈ বীর ! দকষ্যামস্ত্াং স্ভাগতম্। 
আমীনমাসনে দিব্যে বলতেজঃসমাহিতয্ 1৭৯) 

ইতি ভ্রীমহাভারতে শতদাহত্যাং সংহিভায়াং বৈযাসিক্যামুদূযোগ্নপর্ববণি 
ভগবদ্যানে শ্রীকৃষ্ণপ্রস্থানে সপ্তসপ্ততিতযোহধ্যায়ঃ ॥০॥ % 

০০০ 2৫ স্ 

নার তি মত পা জ শি আন পরী জজ কী শি ০০ 

ধর্দেতি। কুরুঘু কুরুদেশে কৌরবগণমধ্যে বা! 1৭৫1 
মভায়ামিতি। শুশ্রাবস্তঃ শ্রোতুমিচ্ছস্তো বয়ম্ ॥৭৬ 
ভীম্মেতি। সমস্থ গমি্থ মিলিতা| ভবিস্তথ ইতি বা ।৭ 
তবেতি। আপুষ্টো গমনায়ানুমতি, পৃষ্ঃ | যটপাদোধ্যং শ্লোকঃ 1৭৮ 7? 

পরস্তপ মাধব! আমব! কৌববগণ ও বাজগণমধ্যে আপনাব ধর্্ার্ঘযুক্ত বাকা 
সকল শুনিতে ইচ্ছা! করি 1৭৫ 

কৃষ্ণ! আমবা সভীমধ্যে আপনাব মধুর বাক্য শুনিতে ইচ্ছা করি এবং কৌরব- 
গণেৰ প্রত্যুত্বরও শুনিতে ইচ্ছা কবি।৭৬। 

যাদবশ্রেষ্ঠ! ভীগ্গ-দ্রোপপ্রভৃতি প্রধান লৌকগণ, মহামতি বিছুব এবং আপনি 
সভায় যাইযা সম্মিলিত হইবেন 1৭ 

মহাবান্ু কৃষ্ণ ! সত্য, হিতকর, অথচ মনোহর আপনাব বাকা সকল এবং 

কৌববগণেবও প্রত্যুত্ববসমূৃহ আমবা শুনিতে ইচ্ছা কবি; অতএব গোবিন্দ! 
আমবা আপনাঁব নিকট যাইবাব অনুমতি ভিজ্ঞাসা কবিতেছি ; আমরা পুনরাব 
আপনাকে দর্শন করিব 1৭৮1 

বীর! আপনি নিধিন্ে গমন ককন আপনি যাঁইযা সভার মধ্যে দিব্য 

ক “প্প্হ্যীতিতমোহ্ধ্যাবঃ--বা বরা নি। 



অফ্টমগ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।, 
7387 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
প্য়ান্তং দেবকীপুত্রং পরবীররুজে৷ দশ । 
মহারথা মহাবাহুমনযুঃ শত্ত্রপাণিয়ঃ ॥১॥ 

পদাতীনাং সহতঞ্চ সাদিনাঞ্চ পরন্তপ ! | 
ভোজ্যঞ্চ বিপুলং রাজন্! প্রেধ্যাশ্চ শতশোহপরে ॥২॥ (যুগ্মকম্) 

জনমেজয় উবাচ । 

কথং প্রয়াতো দাশাহো মহাত্বা মধুসুদনঃ | 
কানি বা ব্রতন্তন্ত নিমিতানি মহৌজসঃ ॥৩| 

ভারতকৌমুদী 
যাহীতি। বলতেজোত্যাং সমাহিতং সমন্বিতমূ ॥৭৯ 

ইতি মহামহোপাধ্যাফ-ভারতাচার্ধ্য-মহাকবি-পন্সভূষণ-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্যয- 
বিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং তারতকৌ মুর্ীসমাখ্যায়ামূদুষোগপর্ববণি 

ভগবদ্যানে সপ্তসন্ততিতমোধ্ধ্যায়ঃ 1০1 
সই প্রি ইসস 

্রশ্ান্তমিতি। পরবীরকুজে। বিপক্ষবীববিজয়িনঃ। অহ্মুঃ অনুগতবস্তঃ | লাদিনাম্ 
অশ্বারোহিণাম্। প্রেন্তা তৃত্যাঃ /১--২। 

ভারতভাবদীপঃ 

বালয়ো* ইতি বিশ্বঃ। বাল্যাদিত্যর্থ । উতযত্র ভাবপ্রধানো নির্দেশঃ 1৪৩-_৬৩। ৰৌীথী 
মার্গঃ 1৬৪--৭৯। 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে উদ্ষোগপর্বণি নৈলকষ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে স্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ |৭॥ 
সতত 

আসনে শক্তি ও তেজোযুক্ত হইযা! উপবেশন কবিলে, তখন আমরা আবাব 
আপনাকে দর্শন করিব” ॥৭৯। 

স্্রীটিসপি 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--পরন্তপ বাঁজা জনমেজয় | মহাঁবাহু কৃষ্ণ প্রস্থান 
করিলে, অস্ত্রধারী ও বিপক্ষবীববিজয়ী দশজন মহাঁরথ, একসহম্র পদাতি, 

একসহত্্ অশ্বাবোহী, প্রচুব খান্ধ এবং শত শত ভূত্য তীাহাব অম্ুগমন 

করিল ॥১--২ 
(১ প্রয়াতম্_-পি। 



অফটমগ্ততিতমোহধ্যায়ঃ। ৭৮৫ 

বৈশম্পায়ন উবাচ । ১ 
তম্ প্রধাণে যান্যাসন্ নিমিতানি মহাত্বনঃ | 
তানি মে শুণু সর্বাণি দৈবান্তোৎুপাতিকানি চ 88 
অনভ্রেহশনিনির্ধোষ মাঁবছ্যুৎ সমজায়ত। 

অন্থথেব ঢ পর্জন্ঃ প্রাবর্ষদিঘনে ভূশম্ 0৫) 

প্রত্যগৃহ্র্মহানগ্ঃ প্রাগুখাঃ সিশ্ধুসণ্তমাঃ। 
বিপরীতা দিশঃ সর্ববা ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥৬| 
প্ান্ুল্নগনয়ো রাজন! পৃথিবী সমকম্পত | 
উদপানাশ্চ কুস্তাম্চ প্রাসিঞ্চন্ শতশো! জলম্ 1৭॥ 
তমঃসংবৃতমপ্যাসীৎ সর্ধ্বং জগদিদং তথ] । 

ন দিশো নাদিশে! রাজন! প্রজ্ঞায়ন্তে ম্ম বেগুনা ॥৮| 
নিলি পি পিশ ০ 

ভাবভকৌযুদী 
কথমিতি। কথং কেন প্রকারেণ। নিমিত্তানি শভাশুভন্চকানি লক্ষণানি ।৩। 

তশ্ডেতি। দৈবানি নাভদানি, ৬ৎপাতিকানি ভৌমানি 8৪ 
অনভ্র ইতি। অনন্রে মেঘশৃন্তে আকাশে, অশনিনির্ঘেযো বদ্রণৰঃ। অন্বগেব অশনি- 

নির্ধোধাৎ পরমেব, পর্জন্ো! মেঘদেবঃ, বিঘনে মেঘশুন্তেহপ্যাকাশে 1৫, 

প্রত্যগিতি। প্রত্যক্ প্রতিকূলম্, উহ্বহস্তি ্ম। সি্ধুসপ্তমাঃ সিদুগ্রভৃতয়ঃ 1৬) 

গ্রেতি। উদপান! জলাশয়াঃ ৷ প্রাসিঞ্চন্ উচ্চলিতাঃ লস্তঃ 1৭ 
তম ইতি। অদিশো বিদিশঃ। রেগুনা ধুলিপটলেন 19 

জনমেজয় বলিলেন--“যছুনন্দন মহাত্মা সধুস্থ্দন কিভাবে প্রস্থান কৃবিলেন? 

সেই মহাতেজাৰ গমনের সময়েই বা কি কি লক্ষণ হইয়াছিল 1”॥৩| 

বৈশম্পায়ন বলিলেন--বাঁজী ! সেই মহাত্বার গমনের সময়ে যে নকল 

দৈবিক ও ওঁৎপাতিক লক্ষণ আবিভূতি হইযাছিল, তাহা! আপনি আমার নিকট 
শ্রবণ করুন 181 

.. মেঘশুন্ত আকাশে বিছ্বাতেব সহিত বন্তনির্ধোধ হইয়াছিল এবং ভাহাব পর 

আকাশ মেঘবিহীন থাকিলেও মেঘদেবতা গ্রচুব বাৰি বর্ষণ করিযাঁছিলেন 1৫1 

সিদ্ধুপ্রভৃতি মহানদগ্ুদি পূর্বমুখ হ্যা প্রতিকুলভাবে চলিযাছিল, দিক্ 

সকল বিপবীত বলিয়! ধাবণ| হইয়াছিল এবং কিছুই বুঝা যাইতেছিল না 1৬1 

বাঁজা! অগ্নি জলিয়াছিল, ভূমিকম্প হইযাছিল এবং শত শত জলাশয় 

ও কলন উচ্ছলিত হইয়া জল সেচন কবিয়াছিল ॥৭1 

উদ্যোগ-৪৪ (১৪) 



শি৮৬ মহীভারতে উদ্যোগ 

প্রাছুরাসীম্মহান্ শবঃ থে শরীরমদৃশ্যাত |. 
সর্ববষু বাজন | দেশেষু তদভুতমিবাভবৎ ॥৯॥ 

প্রামথ দ্বান্তিনপুরং বাতো দক্ষিণপশ্চিমঃ | 
আরুজন্ গণশে। বৃক্ষান্ পরষোহশনিনিস্বনঃ 0১০॥ . - 

যত্র যত্র চ বাঞ্চেয়ো বর্ততে পথি ভারত !। 

তত্র তত্র স্ুথো বায়ু সর্ববঞ্চাসীহ প্রদক্ষিণম্ ॥১১।॥ 

ববর্ধ পুষ্পবর্ষঞ্চ কমলানি চ ভূরিশঃ | 
সমশ্চ পন্থা নিছুঠিখো ব্যপেতকুশকণ্টকঃ 1১২ 

হস্ততে৷ ব্রাহ্ম গৈর্গাভিজ্তত্র তত্র স্কত্রশঃ | 
অর্চ্যতে মধুপর্কৈষ্চ বন্থৃতিশ্চ বন্ধপ্রদঃ ॥১৩। 

জগ ৬ শি | সাল জল শি সি ও ০০০০০০০০০০০ 

ভারতকৌমুদী 
প্রাহুরিতি। খে আকাশে, শরীরং পুক্রযারুতিঃ 1৯| 

প্রেতি। দৃক্ষিণপশ্চিমো নৈরধ তকোশাগতঃ। আরুজন্ অভর্থন্ তে বাতাঃ ॥১০ 
যত্রেতি। বাষেথিঃ কষ । হুখ; জুখন্পরশঃ। প্রদর্ষিণমনুকূলম্ 1১১ 
ববর্ষেতি। কমলানি পদ্মান্রি। প্রাধান্তাৎ পৃথগুক্তি:, গোবৃষন্তাযাৎ|১২॥ 

সমিতি। গীতিরবাগভিঃ। বন্থভির্ধ নৈঃ, বন্থপ্রদ আধিক্যেন ধনদাতা 1১৩৪ 
ভারতভাবদীপঃ 

্রযান্তমিতি ॥১--৩॥ দৈবানি শকুনানি, ওুৎপাতিকানি অশকুনানি 1৪-_৫| প্রত্যক 
প্রতীপম্, উহ্নঃ প্রবাহং কৃতবত্যঃ ।৬--৮॥ থে শবীরং ছায়াপুরুষশবীবম্ ॥৯॥ দক্ষিণপশ্চিমঃ 

.. বাজা! তৎকালে এই অগ্র জগংটাই অন্ধকাবে আবৃত হইযাছিল এবং 
ধুলিবাশিব প্রভাবে দিক্ ও বিদিক্ জানা যাঁয় নাই।৮ 

, রাজা | গুকতর শব; হইতেছিল ; আব আঁকাশেব সকল স্থানেই পুরুষেব 
আকৃতি দেখ! বাইতেছিল এবং তাহ! যেন অদ্ভুত বলিয়! মনে হইতেছিল ॥৯ 

দক্ষিণ-পশ্চিমকোণ হুইতে বাত্যা (ঝড়) আসিয়৷ হস্তিনানগবটাকে মন্থন 
কবিয়াছিল, শ্রেণিবদ্ধভাবে বৃক্ষ ভগ্ন কবিয্লাছিল এবং নিষ্ঠুর বজ্রনির্ধোষ 
হইয়াছিল ॥১০॥ 

. কিন্তু ভবতনন্দন |! কৃষ্ণ পথে যেখানে যেখানে থাকিতেছিলেন, সেইখানে 
সেইখানেই সুথস্পর্শ বাধু বহিতেছিল এবং সকলেই অন্থৃকূল হইতেছিল ॥১১ 

প্রচ্ব পৃ ও ভন্তান্ত পুষ্পবৃষ্টি হইতেছিল এবং কুশ-কণ্টকবিহীন ও 
সমতল পথ সকল কোন ছুখ উৎপাদন কবে নাই ॥১২॥ 

(৯)""খে শরীবং ন দৃশ্ঠতে-বা বরা। (১০) ""আরুজন্ শতশ:_পি। 



পৰবণি . অইসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ। ৭৮৭ 

তং কিরন্তি মহাত্মানং বন্তৈঃ পুশ্পৈঃ হৃগন্ধিভিঃ | 
তরি পথি সমাগম্য সব্দভূতহিতে রতম্ ॥১৪॥ 

. ম শালিভবনং রম্যং সর্বশস্তসমাচিতমূ। 

হুখং গরমধন্রিষ্ঠমভ্যগাস্তরতর্ধত ! ॥১৫। 

পশ্ন্ বুপশুন্ গ্রামান্ রম্যান্ হুদয়তোবণান্। 
পুরাণি চ ব্যতিক্রামন্ রাষ্ট্রাণি বিবিধাঁন চ ॥১৬॥ 
নিত্যং হষ্টাঃ সুমনসো! ভারতৈরভিরক্ষিতাঃ। 
নোদিগ্নাঃ পরচক্রাণাং ব্যসনানামকোবিদাঃ ॥১৭] 
উপপ্নব্যাদখাগম্য জনাঃ,পুরনিবাসিনঃ। 
পথ্যতিষ্ঠস্ত সহ্িতা বিষকৃসেনদিরৃক্যা ॥১৮। (যুগ্নকম্ট 

ক রি 

তমিতি। কিরস্তি বিক্ষিপন্তি ম্ম ॥১৪। 

' সইতি। শালয়ো ভবন্তান্মিনিতি শালিভবনং ধান্তক্ষত্রম, পশ্ন্ ৪১৫) 
পশটা্লিতি। বহবঃ পশবো যেষু তান্। ব্যাতিক্রামন্ গন্ভমৈচ্ছদদিতি শেষঃ ॥১৬। 
নিতামিতি। স্থমনসে! ছেযাদিশূন্তটিতাঃ তাবতৈঃ পাগুবৈস্তদানীমভিরক্ষিতাঃ। অতএব 

পরচক্রাণাং শক্রুপৈস্তেভাঃ, নোদিত্না অভীতাঃ, ব্যসনানাং স্্ীমদ্যাদীনাম্, অকোবিদা অনভিজ্ঞাঃ। 
ব্কৃপেনদিরক্ষষা কৃষ্ণন্ত দর্শনেচ্ছয়া ॥১৭--১৮% 

সেই সেই স্থানে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ আসিয়া কৃষ্ণে স্তব কবিতে লাগিলেন 
এবং মধুপর্ক ও ধন দান করিষ! ঠাহাব পৃক্তা কবিতে থাকিলেন ; আবাব কৃষ্ণও 

তাহাদিগকে অধিক অধিক ধন দান কথিতে লাগিলেন ॥১৩॥ 

গ্রাম্য ভ্ত্রীলোকেবা পথে আনিয়া সর্ধভূতের হিতে নিবত মহাত্মা কৃষ্ণের 
উপবে সুগন্ধি বন্য পুষ্প সকল নিক্ষেপ কবিতে লাগিল |১৪৫ 

ভবতশ্রেষ্ঠ | ধর্দবার্য্যেব বিশেষ উপযোগী, সর্ধশস্তপরিপূর্ণ, স্থখজনক ও 

মনোহব ধান্তক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণ গমন কবিতে লাগিলেন 1১৫ 

কৃষ্ণ, বনুতব পণ্ুযুক্ত, সুন্দৰ ও হাদয়সন্তোষজনক গ্রাম এবং নানাবিধ 

নগ্নর ও বাজ্য দর্শন কবিতে -কবিতে সেঞ্চলি অতিক্রম কবিয়। যাইবার ইচ্ছা 
করিলেন ॥১৬৷ - 

এদিকে সর্বদা আনন্দিত, নিষ্খলচিত্ত এবং তৎকালে পাণুবগণকর্তৃক বক্ষিত 

থাকাঁষ শত্রসৈম্ত হইতে অন্ুধিপ্ন ৬ বাসনানভিন্ পুববাসী লোকেবা উপর্নব্য- 
(১৬) পশ্ঠন বছবিধান্-পি। (১৭) তে তু সর্কে.স্মাধাত্তম্ব-বা ব রানি।” প্র 



৭৮৮ ধহীভারতে উদযোগ- 

তে তু সর্ষে স্থনামানমমিমিদ্ধমিব প্রভূম্। 

অর্চর়ামাস্থুরর্গর্ং দেশাতিথিমুপস্থিতম্ 1১৯) 
বুবস্থলং সযাসাগ্য কেশবঃ পরবীরহ!। 

প্রকীর্ণরশ্মাবাদিত্যে ব্যো্দি 'বৈ লোহিতায়তি 1২০॥ 

অবতীরধ্য রাত, কৃত্বা শৌচং যথাবিধ। 
বখমোচনমাদিশ্য সন্ধ্যামুগবিবেশ হু ॥২১॥ (যুগ্ধাকম্ ) 
দারূকোহপি হয়ান্ মুক্ত1 পরিচরধ্য চ শান্দ্রতঃ। 

মুমোচ সর্ববং যোক্তাাদি মুক্ত চৈতানবান্থঙ্জ ॥২২॥ 
অভ্যতীত্য তু তৎ সক্মুবাঁচ মধুসুদনঃ | 
যুধিষ্িরস্ত কার্ধ্যার্থামহ বতস্তামহে ক্ষপাম্ (২৩ 
তন্য তদ্মতমাজ্ঞায় চক্ুরাবমথং নরাঃ। 

ভারভকৌমুদী 
তইতি। স্থনামানং পাপনাশকনামধেয়মূ। ইন্ধং প্রজলিতম্ ॥১৭1 
বুকেতি। বৃকস্থলং তাখ্যং গ্রামমূ। প্রকীর্ণবশ্ো দুববিক্ষিপ্তকিরণে। লোহিতায়তি 

স্ধ্যারাগাদিত্যাশয্ঃ। শোঁচং সান্ধাগ্সানাদিকম্। সন্ধা কর্তমু।২০--২১৪ 
দারুক ইতি। শান্্তঃ পশ্ুশাস্তাহমারেণ ৷ যোভ]দি রজ্জুপ্রভৃতি ঃ২২। 

অভীতি। অভ্যতীত্য সমাপ্য। কার্ধ্যার্থং যুধিঠিরং প্রতি তত্রত্যা লোকা অন্রক্তা নবেতি 
বোধার্থম, যুধিষ্রিরেণ তদাকাজ্ফিতত্বাপদতি ভাবঃ। ক্ষপাং বাত্রিম্॥২৩। 

নগব হইতে আসিয়! মিলিত হইযা কৃষ্ণকে দেখিবাব ইচ্ছা করিয়া পথে অবস্থান 
কবিতে লাগিল ॥১৭--১৮] 

প্রজ্লিত অগ্রিব ন্যায় তেজন্বী, নুগৃহীতনামা, আপন দেশের অতিথি ও 

পূজাব যোগ্য কৃষ্ণ উপস্থিত হুইলে, তাঁহার! সকলে ভীহাব পুজা কবিল ॥১৯॥ 
সূর্য্য দূবে কিব্ণ নিক্ষেপ কবিতে থাকিলে এবং আকাশ বক্তবর্ণ হইলে, 

বিপক্ষবীরহস্তা কৃষ্ণ বৃকস্থলগ্রামে উপস্থিত হইয়া, সত্বব রথ হুইতে নামিয়া, 

বথাবিধানে শৌচ সম্পাদন কবিয়া, রথ মুক্ত ববিবাৰ আদেশ দিয়া সন্ধা! 
করিতে বমিলেন ॥২০--২১। 

দাককও রথ হইতে ঘোঁড়াগুলিকে মুক্ত কবিয়া, পশুশান্্র অনুসারে সেগুলিব 

পরিচর্যা করিয়া রঙ্ছুপ্রভৃতি মোচন কবিল এবং মোঁচন কবিয়া সেগুলিকে 
ছাঁড়িয়া দিল ॥২২॥ 

কৃষ্ণ সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাণ্ত করিয়া বলিলেন-স্প্যুধিঠিবের কার্ধ্য সাধনের 
জন্য এইখানেই আমরা বাত্রিতে বাঁস করিঝু 1২৩ 



পব্ণি অইসপ্ততিতমৌহধ্যায়ঃ। ৮৯ 

তন্মিন্ গ্রামে প্রধানাস্ত য আসন্ ব্রাহ্মণ নৃপ1। 

আধ্য্যাঃ কুলীনা হীমস্তো ত্রাহ্গীং বৃতিমনুষিতাঃ ॥২৫। 
তেহভিগম্য মহাত্বানং হধীকেশমরিন্দমযূ। 
পুজাং চতুর্ষধান্যাষমাশীর্মঙ্লসংযুতাম্ ॥২৩। (বুগ্মকম্) 
তে পুজয়িত্ব! দাশাহং সর্বলোকেমু পুজিতমূ । 
স্যাবেদয়ন্ত বেশ্মানি গুণবস্তি মহাত্মনে ॥২৭| 
তান্ প্রভূঃ কৃতমিভ্যুক্ত1 সৎকৃত্য চ যথাহ্তঃ। 

অভ্যেত্য চৈষাং বেশ্মানি পুনরায়া সহৈব তৈঃ ॥২৮] 
্থমুষটং ভোজধিত্বা চ ব্রাহ্মণাংস্তত্র কেশবঃ। 
তুক্ত1 চ সহ ভৈঃ দর্ব্বৈরবসত্তাং ক্ষপাং দ্খম্ ॥২৯। 

ইতি প্রীমহাভারতে শতসাহজ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্ববণি 
ভগবদ্যানে শ্রীকৃষ্ণ প্রযাণে অই্টদগ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥০| % , 

রি 6- 1. 

ভারভকৌমুরী 

তশ্তেতি। আবদথং পটমগ্ুপম্। গুণবস্তি উত্তমানি, সমার্জষন্ সমগৃহূন্1২৪। 
তন্ম্িতি। আর্ধ্যাঃ সাধবঃ হ্রীমস্তঃ অকার্যকরণে লক্জাশীলাঃ, ব্রাম্মীং যজনাদিবপাম্। 

আমীবেব-মঙ্গনং তেন সংযুতাম্ ॥২৫-_২৬। 
তইতি। দাশাহং কৃষমূ। শ্বেদয়স্ত বাসায ব্যজ্ঞাপয়ন্ত, বেশ্ানি খ্বানি ত্বানি ৪২৭ 
তানিতি। কৃতং তবতাং গৃহৈবলম্। ঘথাহতে! যোগাতাহুদারেণ ॥২৮ 
সহচব ভৃত্যেবা৷ কৃষ্ণেব সেই 'সভিপ্রাষ বুবিয়া পটমগ্ুপ (তাবু নির্মাণ করিল 

এবং ক্ণকালমধ্যেই উত্তম উত্তম খাগ্ভ-পেয় প্রস্তুত কবিল ॥২৪ 

বাঁজা। সেই গ্রামে যে দকল সাধু; কুলীন, লঙ্জাণীল ও ব্রাহ্মণেব বৃততিযুক্ত 
প্রধান ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাবা অবিন্দম মহাত্! কৃষ্ণে নিকটে যাইয! মঙ্গলাশীর্র্বাদ 

করিয়া ষথানিয়মে তাহার সম্মান কবিলেন ॥২৫--২৬। 

তাহাবা জগংপুজিত কৃষ্ণেব পূজা করিয়া আপন আপন উত্তম গৃহে বাস করিবাব 
জন্য তাহা নিকট আবেদন কবিলেন 1২৭ 

“আপনাদেব গৃহে বাস কবিবার প্রযোজন নাই'-_এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ 

তীহাদেব যোগ্যতা অন্ুসাবে সৎকাঁৰ কবিষা, তাহাদেব গৃহে যাইয়া আবাব তাহাদের 

সহিতই আগমন কবিলেন ॥২৮। 
ক "“"চতুরসীতিতমোধ্ধ্যা়* --বা ব বা নি। 



উনাশীতিতমোইধ্যায়ঃ। 
৮. শা 

বৈশম্পায়ন উবাঁচ। 
অথ দুতৈঃ সমাজ্ঞাষ প্রয়ান্তং মধুমূদনম্। 
ধৃতরাষ্ট্রোহব্রবীভীগ্মমর্চয়িত্বা মহাভুজম্ 1১1 
ভ্রোণঞ্চ সঞ্জয়ঞ্চেব বিছুরঞ্চ মহাঁমতিমূ। 
দর্য্যোধনং সামাত্যং হউরোমাহব্রবীদিদমূ ॥২। 
অদ্ভুতং মহদাশ্চর্য্যং শ্রায়তে কুরুনন্দন ৷ | 
স্িয়ে৷ বালাশ্চ বৃদ্ধান্চ বথয়ন্তি গৃহে গৃহে ।৩| 

ভারতকৌমুদী 

স্িতি। কষ ুপরিক্কতং ্ মধুরমিত্্ধট। ক্ষপাং বাতিম্।২৯ 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-তাবতাচার্ধ্য-মহাকবি-প্তৃষণ-শ্রীহবিদাসসিদধাস্তবাগীশতট্টাচারধয- 

বিরচিতায়াং মহাভারতটাকাযাং ভাবতকৌদুদীসমাখাযাম্দূযোগপর্বাণি 
তগবদ্যানে অষ্টসপ্ততিতমোহধাযঃ॥- 

২7 
অথেতি। প্রয়াস্তমাযাত্বম্। অর্যিত্ব গ্রণামেন 1১ 
দ্রোগমিতি। হষটবোমা কৃষ্ণাগমনাননেন রোমাধিষ্ভদেহ্ঃ|২॥ 

ভাবতভাবদীপঃ 
নিখতিদেশঃ (১০৪ উৎপাতিকান্থাক। দৈবান্যাহ--যত্র যত্রেতি ।১১-+১৪। ভবস্তি অস্থিক্নিতি 
ভবনং ক্ষেত্রম্॥১৫--১৭। উপপ্রব্যাৎ গ্রামাৎ 1১৮--২৯/ 

ইতি শ্রীমহাভারতে উদ্যোগপর্বণি নৈলকষীয়ে ভাবতভাব্দীপে অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ 1৭৮ 
০ 

তাহাঁৰ পর কৃষ্ণ আপন পটমগ্ডপে সেই ব্রা্মণদিগকে মধুব দ্রব্য ভোজন 
করাইয়া এবং নিজেও তাহাদেব সহিত ভোজন করিয়া সুখে সেই রাত্রি বাস 
করিলেন ॥২৯॥ 

22 টিবি 

বৈশম্পায়ন কছিলেন-_তাহাব পৰ “কৃষ্ণ আসিতেছেন এই কথা দৃতগণেব মুখে 
শুনিয়া ধৃতবাষ্্র মহাঁবাহু ভীগ্মকে প্রণাম কবিয়া! বলিলেন 1 

আব তিনি বোঁাঞ্চিতকলেবব হইয়া ভ্রোণ সঞ্জয়, মহামতি বিছ্রর এবং 
অমাত্যবর্গেব সহিত দুর্ধ্যোধনকে এই কথ! বলিলেন-_ 7২ 

(১) জা দুতৈঃ 'আয়ান্তম-_নি। 



নি 

উনাশীতিতমোহধ্যাধঃ | 8৯১ 

সৎকৃত্যাচক্ষতে চান্যে তৈবান্ধে সমাগতাঃ। 
পৃথগ-বাদাশ্ বর্তৃন্তে চত্বরেষু সভা চ 18॥ 
উপায়াস্ততি দাশার্হঃ পাগ্ুবার্থে পরাক্রমী। 

. সনো মান্যম্চ পুজ্যস্চ সর্ববথা মধুসুদনঃ 1৫ 

তশ্মিন্ হি যাত্রা লোকস্ত ভূতানামীশ্বরো ছি সঃ। 
তশ্মিন্ ধৃতিশ্চ বীর্ধয্চ প্রজ্ঞা চৌজশ্চ মাধবে 1৬ 
স মান্যতাং নরশ্রেষ্ঠঃ স হি ধর্মঃ সনাতন। 
পুজিতো হি নুথায় স্যাদমূথঃ স্যাদপুজিতঃ ॥৭| 
স চেতস্াতি দাশার্থ উপচাবৈররিন্বমঃ | 
কৃষ্ণা সবধানভিপ্রায়ান্ প্রাপ্দ্যামঃ সর্ববরাজন্থ ॥৮॥ 

ভারতকৌমুদী 

অদ্ভুতমিতি। অভ্ভুতত্বে কি়দাশ্চধ্যমপ্যাশক্ক্েতেত্যাহ-_মহ্দাশ্চ্যযমিতি ॥৩| 

নর্দিতি। নংকৃত্য আদৃত্য । বাদা আলাপাঃ 18 
উপেতি। দাশার্হ: কষ, সন্ধরধতবাদেব পাওবার্ত্বমূ। নঃ অন্মাকম্ ৫ 
কথং মান্তঃ পৃজ্যাশ্েত্যাহ তন্মিন্লিতি। হি যস্মাৎড যাজা স্থিতিঃ । বৃতিধৈর্ধযম্।৬। 
মইতি। অন্থখঃ অন্থথজনক!, ধর্মাৎপত্রেঃ পঞ্চহুনাদিপাপস্থিতেশ্চেতি ভাবঃ॥৭1 

নমইতি। দাশাহঃ কঃ | অভিগ্রেষস্ত ইত্যভিগ্রায়া অভীর্টবিষষাত্তান্।৮। 

“কুকনন্দন | অন্ভুত_-অত্যন্ত আশ্চর্য্য শুনিতেছি + স্ত্রীলোক, বাঁলক এবং 

বৃদ্ধেবা গৃহে গৃহে বলিতেছেন ।৩। 
অন্ত অত্রত্য লোকেবা এবং গাগন্তক ব্যক্তিবা আদবপূর্রবক বলিতেছে ; আব 

প্রাঙ্গণ এবং সভাতেও পৃথক্ পৃথক আলাপ চলিতেছে ।8 
পরাক্রমশালী ক্ঝ পাগুবগণেব জন্য এখানে আগমন কবিবেন। তিনি ক 

সর্বপ্রকাবেই আমাদের মাননীয় ও পৃজনীয়॥৫ 
কাবণ, সমগ্র জগৎটাই সেই কৃষ্ণেব উপবে বহিষাছে এবং তিনি সমস্ত ভূতেব 

অধীশ্বব, আব সেই কৃষণে ধৈর্য্য, বীর্য, বুদ্ধি ও তেজ আছে 1৬ 
সেই নবশ্রেষ্ঠেব সম্মান কব। কাবণ তিনি সনাতন-ধর্মস্বরূপ , স্ুৃতবাং 

ঠাহাব পৃজা' কবিলে সখ হয়, আর পুজা না করিলে ছখ জন্মে 1৭ 
সেই অবিন্দম কৃষ্ণ যদি আঁমাদেব আচবণে সন্তুষ্ট হন, তবে সকল বাজাব মধো 

আমরাই তাহাঁৰ নিকট হইতে সমস্ত অভীষ্ট লাভ কবিব 1৮1 চি 

() নক্বান্থতাং নরশ্রেষ্ঠ1-_পি। 



৭৯২ শহাভারতে উদ্যোগ- 

তস্য পূজার্থমস্ভৈব সংবিধৎস্য পরন্তপ !। 
সভাঃ পথি বিধীয়ন্তাং সর্বকামসমন্থিতাঃ ॥৯॥ 
যথা শ্রীতি্মহাবাহোন্ত়্ি জাষেত তন্য বৈ। 
তথ! কুকন্ব গাঙ্ধারে । কথং ব1 ভীন্স ! মন্যনে 1১০ , 

ততো ভীন্মাদয়ঃ সর্ব ধৃতরাষ্ট্রং জনাধিপয্। 
উচুঃ পরমমিত্যেবং পূজয়ন্তোহস্ত তদ্ধচঃ ॥৯১।॥ 
তেধামনুমতং জ্বাত্ব! রাজ। ছুর্য্যোধনভ্তদ] | 

সভাবাস্তুনি রম্যাণি প্রদেউটুপচক্রমে ॥১২। 
ততে। দেশেু দেশেযু রধণীয়েু ভাগশঃ | 

সর্ববরত্বনমাকীর্ণাঃ দভাশ্চব্রুরনেকণঃ ॥১৩] 
আদনান বিজিত্রাণি যুতানি বিবিধৈগগৈঃ | 
জ্িয়ো গন্ধানলঙ্কারান্ সূন্ষমাণি বনানি চ ॥১৪| 
০০ শর পা পার ভারা আরা উঃ রা পারা রা জাল 

তম্তেতি। সংবিধত্ব আয়োজয়। সর্ববকামসম্িতাঃ সর্ববাভীইুক্তাঃ 1১ 
যখেতি। গান্ধারধ্যা অপত্যমিতি গান্ধারিঃ, বাহ্বাদিত্বাদিণ, 1১০] 

ততইভি। পরমম্ এতৎ কাধ্যমুত্তমম্। পৃজরস্তঃ গ্রশংসন্তঃ ॥১১। 

তেষামিতি। সভাবান্ডুনি পটময়াদিসভাভবনানি। উপচক্রমে আরেভে ৪১২ 
তত ইতি। ভাগশঃ শ্রেণীত্রমেণ। অনেকশঃ বহুতরাঃ ॥১৩] 

অতএব পৰস্তপ ছুর্ধযোধন | এখনই তীহাঁব পূজাব জন্য আয়োজন কর; পথে 
পথে সর্ববাতীক্টস্তযুক্ত সভাভবন নির্মাণ কর ॥৯। 

গান্ধারীনন্দন |! যাহাতে তোমার প্রতি সেই মহাবাহু কৃষ্ণের গ্রীতি জন্মে, তাহ! 
সম্পাদন কর। দেবব্রত ! আপনিই বা এবিষয়ে কি মনে কবেন ?” ॥১০॥ 

তাহার পর ভীম্মপ্রভৃতি ধৃতরাস্ট্রেব সেই কণার প্রশংসা! কবিষা তাহাকে বলিলেন - 
- “এইরূপ করাই উত্তম" ॥১১1 

তখন রাজা! ছুর্য্যোধন ভাহাদেব অভিপ্রায় জানিয়। সুন্দর নুন্দৰ সভাভবন নির্মাণ 
কবিবার জন আদেশ করিতে আবন্তভ কবিলেন ॥১২॥ 

তাহাঁব পর রাঁজকর্মচারীর! সুন্দর সুন্্ব স্থানে শ্রেণীক্রমে সর্বপ্রকার রত্বুযুক্ত 
অনেক সভা (পটমণ্ডপ) নির্মাণ করিল ॥১৩ 

(১০) যথ! শ্রীরতির্সহাবাহো।-বা ব রা নি। হই্তঃ ০5 নি। 
(১৪)'"যুজানি বিবিধৈর্ভ গৈঃ -নি। 



পর্ব উনাগিতিতযোইথ্যায়ঃ | - 8৯৩ 
গুণবন্ত্যন্নপাঁনানি ভোজ্যানি বিবিধানি চ। 

মাল্যানি চ স্থগন্ধীনি তানি রাজা দদৌ ততঃ 1১৫| (ধুগ্নকম্) 
বিশেষতশ্চ বাসার্থং সভাং গ্রামে বুকস্থলে । 
বিদধে কৌরবো! রাজা বন্্রত্বাং মনোরমাম্ ॥১৬। 
এতদ্বিধায় বৈ সর্ববং দেবার্থমতিমানুষমূ-। 
আচখ্যো ধৃতরাষ্ট্রীয় রাজ। ছুর্য্যোধনস্তদা ॥১৭॥ 
তাঃ মভাঃ কেশবঃ সর্ব! রভানি বিবিধানি চ। 
অনমীক্ষ্যেব দাশার্থ উপায়াৎ কুরুসন্্র তৎ ॥১৮॥ 

ইতি প্রীমহাভারতে শতসাহত্রযাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্ব্বণি 
ভগবদ্যানে মার্গে সভানির্মাণে উনানীতিতমোহঘ্যায়ঃ ॥০॥ % 

ধা না সা. লজ পে ০০০ চা ০ ওনারা 

ভারতকৌমুদী 

' আসনানীতি। গুণৈরমন্থণত্বাদিভিঃ। গুণবস্তি উৎকর্ষমুজানি, ভোঙ্যানি ফলমূল 
দীনি। রাজা ছূর্ধযোধনঃ, দো কষা দানার্থং স্থাপয়ামাস ॥১৪--১৫। 

বিশেষত ইতি। বাসাথং সানুচরস্ কৃষ্ণন্াবস্থানার্ঘম 1১৬ 

- এতদিতি। দেবার দেবভোগযোগ্যমূ, 'অতিমামুষং মান্ুযাপ্রাপ্যম্।১৭ 
তাইভি। অসমীক্ষ্যৈব দর্শনমপ্যকতৈব। তেযাং সভাদীনাং দর্শনে ভোগে বা দুর্য্যোধন- 

পক্ষপাতাশঙ্ক! লোকানাং শ্যাদিতি ভাবঃ। কুরুসন হস্তিনানগবম্ 8১৮ 
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-মহাকবি-পন্মভূষপ-্রীহরিদাসসি্ধাস্তবাগীশভট্টাচারধ্য- 

বিরচিতায়াং মহাতারতটাকায়াং ভারতকৌ মুদীসমাধ্যায়ামুদুঘোগপর্ববণি 
ভগগবদ্যানে উনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ 1০) 

সপিকীত 

ভারতভাবদীপঃ 
বা চ্ত ॥১--৭॥ অভিপ্রায়ান্ মনোরথান্ $৮--১৮। 

ইতি শ্রীমহাভাবতে উদযোগপর্বণি নৈলকণ্ঠীষে ভাবতভাবদীপে উনাশীতিতমোধ্যায়ঃ 1৭০ 

বিচিত্র ও নানাবিখ গুণসম্পন্ন বন্ুতর আসন, স্ত্রী, গন্ধগ্রবা, অলঙ্কার, লুদ্ বন্ত, 

উৎকষট খান ও পেয়, অন্তগ্রকার নানাবিধ খাস্ভ এবং ঝুগন্ধি মাল্য। এই সকল বস্ত 

রাজা দূর্ধ্যোধন সেই দকল সভাভবনে স্থাপন করিলেন ॥১৪---১৫। 

বিশেষতঃ রাজা ছূর্য্যোধন কৃঝের বাসেৰ জন্ত বৃকস্থলগ্রামে বহরত্বম্পন সুন্দর 

একটা সভা নির্মাণ কবিলেন ॥১৬। 
রাজা ছুধ্যোধন দেবভোগ্য ও অলৌকিক এই সকল সম্পাদন কবিয়া সেই সংবাদ 

ধর দি বয় বদিদেব 1১৭ ______ __ 
* "**পঞধানীভিতমোধধ্যায়+--বা ব রা নি। 
শি দএছ- 47 ৯ 



অশীতিতমোইধ্যায়ঃ | 
2৫2 

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ । 
উপপ্রব্যাদদিহ ক্ষত্রূপাযাতো জনার্দনঃ 

বৃকস্থলে নিবসতি স চ প্রাতরিহ্ষ্ুতি ॥১॥ 
আহুকানামধিপতিঃ পুরোগঃ সর্বসাত্ততাম্। 

মহামনা মহ্থাবীর্ষয্যো মহাসত! জনার্দনঃ ॥২। 

 স্ফীতন্ত বৃষিরাষ্টুস্ত ভর্তা গোপ্তা চ মাঘবঃ। 
্রয়াণামপি লোকানাং ভগবান্ প্রপিতামহঃ ॥৩] 
বৃষ্য্ন্ধকাঃ স্থমনসো যন্ত প্র্ঞামুপাসতে। 

ভারতকৌমুদী 
উপ্পেতি। উপগ্রব্যাৎ নগবাৎ, হে ক্ষত্তঃ। বিছ্র! উপায়াতঃ গ্রস্থিতঃ॥১1 
আহ্কার্নামিতি। পুরোগঃ অগ্রবর্তী। মহালত্ো মহাবুদ্ধিঃ ॥২। 
স্কীতস্তেতি। স্ফীতন্ত বৃহতঃ | ভর্তা পোষণকর্তা, গোপ্তা রক্ষিতা। প্রপিতামহঃ 

পিভামহন্ত ব্রদ্ষণোহপি জনকত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৩। 
বৃক্টীতি। নুমনসঃ প্রহষ্টচিত্তাঃ সম্তঃ। উপাসতে আশ্রযস্তি ॥৪1 

কিন্ত কৃষ্ণ সেই সকল সভা ও নানাবিধ বন্বেব প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া 
হস্তিনানগবেই গমন করিলেন ॥১৮ 

শা 

ধৃতবাষ্ট্র বলিলেন-_-“বিছুব | কৃষ্ণ উপগ্নব্যনগব হইতে এই হস্তিনানগবেব দিকে 
প্রস্থান করিযাঁছেন % তিনি আজ বৃকস্থলগ্রামে বাস করিতেছেন, কল্য প্রাতঃকালে 
এখানে আগমন কবিবেন 1১॥ 

কৃষ্ণ আহুকগণেব অধিপতি, সাত্বতগণেব অগ্রবর্তী, উদ্ারচেতা, মহাবীর ও 
মহাবুদ্ধিশালী ॥২॥ 

আর কৃষ্ণ বিশাল বৃঝ্টিরাজ্যেব পোঁষণকর্তা ও বক্ষাকর্তা এবং তিনি ত্রিভূবনেরই 
প্রপিতাগহ 1৩ 

আদিত্যগণ্ বন্থুগণ ও কড্রগণ যেমন বৃহস্পতিব বুদ্ধিব দেবা কবেন, সেইবপ 
বুঝি ও অদ্ধকবংশীয়েবা হ্ষ্চিন্তে ধাহার বুদ্ধিব সেবা! কবিয়া থাকেন 498 



অশিতিতমোহ্ধ্যায়ঃ ৷ ৭৯৫ " 

তন্মৈ পুজাং প্রধোক্ষ্যামি দাশার্থায় মহাত্বনে | 
প্রত্যক্ষং তব ধর্দাজ্ঞ। তাং মে কথয়তঃ শৃু ॥৫॥ 
একবর্ণৈঃ স্বকচপ্তানৈবাহিলঙাতৈহয়োতমৈঃ | 
চতূযু্তান্ রথাংস্তন্মৈ রৌঝ্সান্ দাস্তামি ষোড়শ 1৬॥ 
নিত্য প্রতিম্নান্ মাতন্গানীশাদস্তান্ গ্রহথারিণঃ | 
অঙ্টীনুচবমেকৈকমফেট দ্ান্তাথি কৌরব 1 ॥৭। 
দাসীনাম প্রজাতানাং শুভানাং রুঝ্সবর্চনাষ | 

শতমন্মৈ প্রদাশ্যামি দাদানামপি ভারত | ॥৮| 
আবিকঞ্চ হুখম্পর্শং পাব্বতীধৈরুপাহ্বতম্ | , 
তদপ্যম্মৈ প্রদাস্তামি সহআ্াণি দশা চ1৯॥ 

- ভার্তকৌমুদী 
তম্মা ইতি। প্রযোক্ষ্যামি, বিধান্তাষি, দাশার্হায রুষ্খায় ১৫ 

একেডি। অত্র চতুরিতি বিভক্তিলোপ আর্ধঃ। একবর্পেঃ, সুকস্ঠানৈঃ স্থসজ্জিতাবয় বৈ, 

বাহিদাতৈরবাহিদেশোৎ্পনস, চতুঃ চতুভিন্চতুতি, হযোৌত্বমৈবস্ত্রেষ্ যুজান্ কৌক্সান্ 
বণ্গয়ান্, যোডণ রথান্, তশ্মৈ কুষায় দাল্তামি /৬। 

নিত্যেতি। নিত্যপ্রভিন্নান্ সর্বদা মআাবিণঃ, ঈশা লালা ইব দস্তা যেষাং তান্। 
অ্্রৌ অনুচবাঃ সেবকা যন্ত তম্। কৌরবপক্ষতৃক্তত্বাধিতুরস্ত কৌরবেতি সন্োধনম্। এবং 
পর ভারতেত্যপি বোধ্যমূ ॥৭॥ 

দাদীনামিতি। অগ্রঙ্জাতানাম্ অপ্রজাতদস্তানানাম্ রুল্সবর্চদা স্বণবর্ণানাম্ ৮ 
আবিকমিতি। আবিকং মেষলোমজাতং কলম্ ৯1 

ধর্মজ্ঞ বিছুর! তোমাব সমক্ষে আমি সেই মহাম্া কৃষ্ণের পুজা! করিব। সেই 
পুজাব বিষয় আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর 8৫1 

আমি কৃষককে যোলখানি স্বর্ণময বথ দাঁন কবিব+ তাহার প্রত্যেক বথখাঁনিতে 
চাবিটী কবিষ্লা একবর্ণ, সুসজ্জিতাঙ্গ ও বাহিভাদেশজীত উৎকৃষ্ট অশ্ব সংযুক্ত 
থাকিবে ॥৬৷ 

কৌব্বনন্দন ! সর্ব্দ! মদআ্াবী, লাঙ্গলের স্াষ দস্তযুক্ত এবং যুদ্ধনিগুণ আটটা 
হস্তী আমি কৃষ্ণকে উপহাব দিব, ভাহাব প্রত্যেক হস্তীটাবই আট জন কবিষা 
অনুচব থাকিবে ॥৭॥ 

ভর্তনন্দন! অজাতসম্তানা, সুলক্ষণা ও বর্ণবর্ণা একশত দাসী এবং একশত 

দাস কৃষ্ণকে দান কবিব 1৮1 

(৮)"প্দাসানামপি তাবতাম্-বা! ব রা নি। 

০০০০০ 



৭৯৬ মহাভারতে উদ্নযোগ- 

অজিনানাং সহক্রাণি চীনদেশোস্্বোনি চ। | 

তাগ্প্যন্ৈ প্রদাস্তামি ঘাবদর্ছতি কেশবঃ ॥১০॥ 
দিবা রাত্র। চ ভাত্যেষ সৃতেক্জা বিমলে! মণিঃ | 

তমপ্যন্ৈ প্রদাস্তামি তমর্তি হি কেশবঃ 0১১ - 
একেনাভিপতত্যহ! যোজনানি চতুর্দশ | 

যানমশ্বতরীধুক্তং দাস্তে তন্মৈ তদপ্যহম্ ॥১২। 
যাবন্তি বাহনান্াস্ত ঘাবন্তঃ পুরুষাশ্চ তে। 

ততোহষ্টগুণমপ্যস্মৈ ভোজ্যং দাস্যাম্যহং সদ! ॥১৩॥ 

মম পুত্রাম্চ পৌত্রাশ্চ সর্বের ছূর্ধ্যোধনাদৃতে। 
প্রত্যুদ্যাস্থস্তি দাশার্্ং রখৈর্য কঃ ম্বলঙ্কৃতাঃ 1১৪] 
স্থলম্কৃতাশ্চ কল্যাণ্য: পাঁদৈরেব সহন্রশঃ | 
বারমুখ্য! মহাভাগং ্রত্যুদ্যাস্স্তি কেশবমূ ॥১৫] 

ভারতকৌমুদী 

অজিনানামিতি। অজিনানাং মুগচর্শণাং ঘানি সহম্রাণি লম্ভীতি শেষঃ॥১০ 
দিবেতি। অর্থৃতি প্রাপ্ত যোগ্যে। ভবতি, তশ্াপি সর্বধোৎকর্যাৎ ॥১১। 
একেনেতি। অভিপততি গ্রস্ত, শকরবোতি। যানং রথঃ ॥১২॥ 

যাবস্তীতি। অন্ত কষ্য। পুরুষাঃ সহচরাঃ | সদা প্রত্যহম্ ॥১৩। 
মমেতি। দূর্য্যোধনাদৃতে, তন্ত রাজতয়া গৌববরক্ষণৌচিত্যাদিতি তাঁবঃ ॥১৪। 

পার্বত্য প্রজাব৷ যে সকল নুখস্পর্শ মেবলোমেব কম্বল উপহাব দিয়া গিয়াছে, 
তাহাৰ আঠাব হাজার কম্বলও উহাকে দান কবিব।৯॥ 

চীনদেশজাত যে সহল্র সহশ্র মৃগচর্্ম আছে, তাহাব মধ্যে বতগুলি কৃষ্ণ লইতে 
পারেন, তাহাই আমি উহাকে দান কবিব ॥১০॥ 

এই যে উজ্জল ও নির্মল মণিটী দিনে ও বাত্রিতে সমান দীপ্তি প্রকাশ করে, 
তাহাও আমি কৃষ্ণকে দান করিব £ কাবণ, কৃষ্ণই ভাঁহা পাইবাব যোগ্য ॥১১॥ 

অশ্বতরীযুক্ত যে রথখানি একদিনে চতুর্দশ যোজন গমন করিতে পারে, সেই 
রথখানিও কৃষ্ণকে আমি দান করিব ॥১২। 

কৃষ্ণের বতগুলি বাহন ও বতগুলি সহচর লোক আছে, তাহার আটগুণ খাগ্ঠ 
আমি প্রত্যহ উহাকে দান করিব ॥১৩॥ 

কেবল ছূর্যোঁধন ব্যতীত আমাঁব সকল পুত্র ও পৌত্র বিশেষভাবে অলঙ্কুত হইয়া 
পরিষূত রথে আরোহণ করিয়! কৃষ্ণেব প্রত্যুদ্গমন কবিবে ॥১৪॥ 

(১২) একেনাপি পতত্যহথা-_পি। 



পর্ব অশীতিতমোহত্যায়ঃ । ৭৯৭ 
নগরাদপি যাঃ কাশ্চিদ্গমিয্যন্তি জনারদিনমৃ। 
দ্র,ং কন্যাম্চ কল্যাণ্যস্তাশ্চযাস্যস্তযনারৃতাঃ 1১৬। 
সনতরীপুরুষবালঞ্চ নগরং মধুসুদনমূ। 
উদীক্ষতাং মহাত্মানং ভামনুস্তমিব প্রজাঃ |১৭॥ 

মহাধ্বজপতাকাশ্চ ত্রিয়স্তাং সর্ববতো দিশঃ | 
জলাবসি্ে বিরজাঃ পন্থাস্তস্তেতি চাম্বশাৎ 1১৮। 

ছঃশাসনম্ত চ গৃহং ভূর্ষেযাধনগৃহাঘরমূ। 
তদগ্ ক্রিয়তাং ক্ষিগ্রং হৃসংসুউমলঙ্কৃতম্ ॥১৯! 

এতদ্ধি রুচিরাকারৈঃ প্রাসাদৈরুপশোভিতম্। 

শিচ পি ৫ শী শব পি জান সত আগ আচ ৩০৮০৪ কপ 

ভারতকৌমুদী 
ছবলঙ্কত! ইতি। পাদৈশ্চরণৈরেব। বাবমুখ্যা বারাঙ্কনাশ্রে্ঠাঃ ॥১৫। 
নগরারদিতি। অনাবৃত1! অরুতাবগনাঃ উৎনবাতিবেকাদিত্যাশয়ঃ 1১৬ 
দেতি। নগরং নগরস্থো জনঃ। ভাহ্মন্তং কুরধ্যম্, প্রজা জনাঃ 1১৭ 
মহেতি। মহত্যে৷ ধ্বজপতাকা ঘাস্থ তাঃ সর্ববতঃ সর্ববাঃ। বিরজা বুলিশৃস্তঃ 8১৮৪ 

ছুরিতি। বরং শ্রেষ্ঠম্। স্থসংৃষ্ট বিশেষপরিমাজ্জিতম্ )১৯। | 
এতদ্িতি। এতৎ মন্তবনম্। সর্বর্তযু শিবং মঙ্গলমযম্ 1২০1 

কল্যাণী বাবাঙ্গনাব! সুন্দবপে অলঙ্কৃত হইযা চবপদ্বাবাই (পায়ে হাঁটিয়াই) 
মহাত্মা কৃষ্ধেব গ্রত্যুদ্গমন কৰিবে 1১৫1 

যে কল্যাণী কন্তাবা কৃষ্ণকে দেখিবাঁব জন্য নগব হইতে বহির্গত হইবে, তাহারাও 

অবগ্ঠন না কবিযাই যাইবে 1১৬ 
মানুষ যেমন ৰূর্্যকে দর্শন কবে, সেইবপ নগবেব স্ত্রী পুকষ ও বাঁলকেরা মহাত্বা 

কৃষ্ণকে দর্শন করুক ॥১৭ 

'- সকল দিকেই উত্তম ধ্জ ও পতাকা! বিশ্যস্ত কবা হউক এবং নগরের 
পথগুলিকে জলসিস্ত কবিযা ধুলিশুন্ট ককক; ধৃতবাস্ী এইবপ আদেশ 
কবিলেন ॥১৮। 

ছুঃশাননের বাড়ীখানা ছুর্যোধনেব বাজী অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট; সুতরাং তাহা 

আজ সত্বব বিশেষ পবিমাজ্জিত ও অলঙ্কৃত ককক 1১৯] 

আমাৰ এই মহামূল্য বাঁড়ীখান সুন্দৰ সুন্দৰ অট্টালিকাষ পবিশোভিত এবং 
সকল খতুতেই মঙ্গলময় ও বমণীয় 1২০ 

(২০) ", সর্ববর্হুমেহাঁধনমূ্--বা ব বা নি। 



৭৯৮ থাভারতে _... উদ্যোগ 

সর্ববমন্মিন গৃছে রত্বং ষন ছুর্য্যোধনস্ত চ। 
বদ্ধদর্ছতি বাঝেয়ন্ততদ্দেয়্সংশয়ম্ ॥২১॥ 

বিছুর উবাচ। 

রাজন্। বহুমত্চা্স ত্রৈদোক্যন্তাপি সম্তমঃ। 
সম্ভাবিতশ্চ লোবসম্ত সম্মতশ্চাসি ভারত ! ॥২২॥ 

যন্তমেবং গতে ব্রয়াং পশ্চিমে বয়সি স্থিতঃ । 
শান্ডরাছ সুপ্রতর্কাঘা নুস্থিরঃ স্থবিরো হাসি ॥২৩॥ 

লেখাহশ্মনীব ভাঃ সূর্ষ্ে যহোম্মিরিব লাগরে। 
ধর্মস্্য়ি তথা রাজনিতি ব্যবসিতাঃ প্রজাঃ 7২৪॥ 

সদৈব ভাবিতো লোকে! গুণৌধৈস্তব পাধিব ! 1 
গুণানাং রক্ষণে নিত্যং প্রধতম্ব সবান্ধবঃ ॥২৫। 

্ ভারতকৌমুদী 
নর্বমিতি। সর্ব সর্বাবিধং বদ্বম্তি। তত্মধ্যে যদ্যত্রত্মম্॥২১। 
রাজন্লিতি। সত্তমঃ সঙ্জনশ্রেষ্ঠঃ | সমভাবিতঃ সম্মানিতঃ ॥২২। 

যদিতি। গতে স্থিতে। তেন. সত্যেন ভাধ্যমিতি শেধঃ ॥২ ॥ 
লেখেতি। লেখা রেখা, অশ্মনি পাষাণে। ব্যব্সিতাঃ কতনিষ্চযাঃ 1২৪। 

সদেতি। ভাবিতন্তোবিতঃ ৷ বান্ধবৈঃ পুত্রাদিভিঃ সহেতি সবান্ধবঃ ॥২৫ 

এই গৃহে আনাব ও ছুধ্যোধনেব সর্বাশ্রকাব বন্ধ আছে ? তাহার মধ্যে যে 

যে রত কৃ্ণ পাইবাঁব যোগ্য হইবেন, তাহা তাহাই তাহাকে আমি দান কবিব, 
এ বিষযে কোন সন্দেহ নাই” ২91 

বিছুব বলিলেন__“ভরতনন্দন বাজ! আপনি ত্রিভুবনেরই আদৃত,” সঙ্জন- 
শ্রেষ্ঠ, লোকের সম্মানিত ও সম্মত॥২২। 

আব আপনি পবিণভ বয়সে বহিষাছেন , স্ৃতবাং বৃদ্ধ ও অত্যন্ত স্থিবপ্রকৃতি 

হইয়াছেন ঃ এ অবস্থা আপনি যাহা বলিবেন, তাহা-_-শান্্র অনুসাবে এবং 

লোকবিবেচনার সত্যই হইবে ॥২৩| 
রাজা! পাষাণে যেমন বেখা, হুর্যে যেমন দীপ্তি এবং সমুদ্রে যেমন 

মহাতবঙ্ধ থাকে, আপনাতেও তেমনই ধর্ম বহিযাছে.; এইবপই লোকেব ধারণা 
আছে ।২৪।1 

রাজা! আপনাব গুণসমূছে সমস্ত লোক সর্বদাই সন্তুষ্ট; সুতরাং আপনি 
বন্ধুবর্গেব সহিত সেই গুণসমূহ বক্ষ কবিবাঁৰ জঙ্কা সর্ববদা যত্পবান্ হউন ॥২৫। 

(২১) ইতঃ পরম “**ষভদীতিতমোহ্ধ্যায়ঠ--বা ব রা নি। (২৩)*"শাস্াঘাহ্ 

প্রতকাঘা-প্রি। (২৪) লেখা শশিনি ভাঃ হুর্যে--বা বরানি। 
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আর্জবং প্রতিপ্তন্ব মা বাল্যাদ্হু নীনশঃ। 
রাজন্। পুত্রাংশ্চ পৌন্রাংশ্চ সুহৃদশ্চৈব স্ুপ্রিযান্ ॥২৬| 
যত্্ং দিসলি কৃষ্ণায় রাজন্নতিথয়ে বনু। 

এতমন্চ্চ দ্াশার্হঃ পৃথিবীমপি চাহতি ॥২৭। 
ন তু বং ধর্মাযুদ্দিশ্টা তন্ত বা প্রিয়কারণাৎ। 

এতদ্িওসসি বৃষ্ণায় সত্যেনাত্মানমালভে ॥২৮| 

মা়ৈযাইসত্যমেবৈতচ্ছ্মৈতদৃভূরিদক্ষিণা | 
জানামি তুম্মতং বাজন্! গৃঢ়ং বাছোন বর্মণ] ॥২৯| 

পঞ্চ পঞ্চেব লিপ্দস্তি গ্রামকাম্ পাগ্ুবা নৃপ। | 

ন চ দিৎসসি তেভ্যন্তাংস্তচ্ছমং ন করিষ্যাসি 1৩০॥ 
৬ স্াপতপপাপস্পপল গত ওরাও 

ৃ ভারতকৌমুদী 
আর্জবমিতি। আর্জবং সারলামূ। বালযাৎ মৌর্থ্যাৎ, মা নীনশঃ ন নাশয় 1২৬। 
যদ্দিতি। দিৎদসি দাতুমিচ্ছলি। দাশার্হঃ ন ক্ৃষপ্র। অতি প্রাপ্ত, £২৭॥ 
নেতি। আত্মানং হবয়ম, আলভে ম্পৃশামি, হদযং ম্পৃট্টেতৎ, সত্যমেব ব্রবী মীত্যর্থ ৪২৮। 
মায়েতি। হে রাজন্। এষা! ভূবিদক্ষিণা এ্রচ্রদানম্, মায়া তব কৃটকৌশলমাত্রম এতৎ 

'অসত্যং মিখ্েব, এতৎ ছ্প ছলমান্রঞ্চ ৷ যেন হি বাহেন কর্মপা গৃচং ্ ম্মতং জানামি ৪২৯) 
কিং তদ্ধাহ, কর্শেতআহ্--পঞ্চেতি। হেনৃপ। পঞ্চ পাওবাঃ, পঞ্ গ্রামকান্ কুম্গ্রামানেব, 

লিগস্তি- লব্ষধ্মিচ্ছত্তি ১ ন তু ত্দধিকমিতি ভাব: | ত্বস্ক তেভাঃ তানপি গ্রামকান্ ন দিৎসসি 
ন দাতুমিচ্ছদিণ তৎ শমং সন্ধিন| শাস্তিং ন করিযুসি 1৩০1 

বাজা! আপনি সবলতা অবলম্বন ককন, মূর্খতাঁবশত; বহুতব অর্থাং 
পুত্র, পৌত্র ও প্রিষতম বন্ধুব্গকে ধংস কবিবেন না ২। 

রাজা! আপনি যে বনুতব বস্তু অতিথি কৃষ্ণকে দিতে ইচ্ছা করিতেছেন, 
এ সকল, অন্তঃ কিংবা পৃথিবীও তিনি পাইতে পাবেন ॥২৭% 

কিন্ত রাজা! আমি হ্বদযস্পর্ণ কবিষা ইহা সত্য বলিতেছি যে, আপনি 
ধর্ম উদ্দেশ্য কবিযা কিংবা কৃষ্ণের সম্তোষেব ভন এই সকল বন্ত তাহাকে দান 
কবিবাব ইচ্ছা কবিতেছেন না ॥২৮ 

এই প্রচুর দান কনিবাৰ সঙ্কল্প আপনাব কূটকৌশল, এটা মিথ্যা এবং এটা 
ছলমাত্র। কারণ, আপনাৰ বাহিবের কাধ্য দেখিযা আপনার গৃঢ মত 
আমি জানি ॥২৯ 

রাজা | পঞ্চ পাগুব পাঁচখানি দ্ষু্র গ্রাসমাত্র লাভ কবিবাঁব ইচ্ছা কবেন 
(২৯).*“ভূরিদক্ষিণ ।_পি বাব রা। (৩০) * লিগ্যান্তি--বা বরা। 



৮০০ মহীভারতে উদ্যোগ- 

অর্থেন ভু যহাবাুং বাঞ্চেং ত্বং জিহীর্যসি। 

অনেন চাপ্যুপায়েন পাগুবেত্যো বিভেৎস্তসি ॥৩১॥ 

ন চ বিত্বেন শক্যোহসৌ নোগ্ভাখেন ন গর্হয়া। 

অন্যো। ঘনগ্জয়াৎ কর্ত,মেততত্বং ভ্রবীমি তে ॥৩২॥ 

বেদ কৃষ্ণন্ত মাহাত্ম্য বেদাস্য দৃঢ়তক্িতাম। 
অত্যাজ্যমন্ত জানামি াণৈস্তল্যং ঘনগ্ভয়ম্ ॥৩৩। 
অন্যৎ কুভ্তা্দপাং পুর্ণাদন্যৎ পাদাবসেচনা। 
অন্তগ কুশলপংপ্রশ্মা ৈষিষ্যতি জনার্দিনঃ 7৩৪। 
যত্ত্ত প্রিয়মাতিথ্যং মানার্হন্ত মহাত্বনঃ | 

তদশ্মৈ ক্রিষতাং রাজন্। মানার্থোহদৌ জনার্দনঃ 1৩৫। 
গন রারারা রউোরাজরোরা্া। চল 

তহি” কিছিচ্ছামীত্যাহ-_অর্থেনেতি। অর্থেন ধনেন। জিহীর্যসি দ্বপক্ষে হ্্ভ,মিচ্ছদি। 
বিভেত্গুসি শল্যং রাজানমিব পৃথক্ কবিস্ালি ৩১৪ 

অগ্ভ ৰ৷ তদেবেত্যাহ-_নেতি। উদ্চমেন চেষ্টাত্তবেণ। অগ্থো ভিন্নঃ পৃথক্ ॥৩২। 
কুত ইত্যাহ--বেদেতি। ব্দে জানামি। অন্ত অঙ্জুনস্ত। অন্ত কৃষন্ত ॥৩৩। 

অন্যদিতি। অপাং জলানাম্, “করণে পুতধধযর্থয়োঃ* ইতি কবণে যঠী। জলপূরণকূত্তো 
হৃতিথয়ে দীয়তে ৷ এষিস্তুতি ইচ্ছা গ্রহীক্মতি ॥৩৪॥ 

ঘদিতি। আতিথ্যং মানোপঘোগী অতিগিলৎকাঁবঃ ॥৩৫। 

কিন্তু আপনি তাহাও তাহাদিগকে দিতে ইচ্ছা কবেন না; স্থতবাং আপনি 
সৃদ্ধি কবিবেন না ॥৩০। 

কিন্ত আপনি ধনদান করিয়! মহাবাছ কৃষ্ণকে আপন পক্ষে আনিবার ইচ্ছা! 

করেন, কিংবা এই উপাষে তাহাকে পাগুবপক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার 
কামনা করেন ॥৩১। 

কিন্ত ধনদান, অন্ত চেষ্টা বা নিন্দাদ্ধাবা কৃষ্ণকে অঞ্জ্বন হুইতে বিচ্ছিন্ন করা 

কাহাঁবও শক্তিদাঁধ্য নহে ; ইহা আমি আপনাব নিকট যথার্থ বলিতেছি 76২1 
আমি কৃষ্ণেব মাহাত্য জানি, কৃ্ণেব প্রতি অর্জুনেব দৃঢভক্তিব বিষয়ও জানি 

এরং ইহাও জানি ষে, কৃষ্ণের প্রাণেব তুল্য অর্জুন তাৰ ত্যাজ্য নহেন ।৩৩ 
অতএব জলপূর্ণ কত্ত, পাদরপ্রক্ষালনেৰ জল এবং কুশলপ্রশ্ন ব্যতীত অন্ত 

কোন বন্তুই কৃষ্ণ গ্রহণ কবিবেন না 1৩৪| 
(৩৪) নৈবেঙ্গ্যতি জনার্দনঃ--বা ব রা। 
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আশংসমানঃ কল্যাণং কুরূনভ্যেতি কেশবঃ। 

যেনৈব রাজনর্ধেন তদেবান্মা উপাকুরু ॥৩৬1 
শমমিচ্ছতি দাশাহস্তব ছূর্যোধনন্ত চ। 

পাগুবানাঞ্চ বাজেন্দ্র! তস্য বচনং কুরু ॥৩৭|॥ 

পিতাহসি রাজন! পুত্রান্ডে বৃদ্ধস্তং শিশবঃ পরে। 

বর্ত্ঘ পিতৃবতেু বর্তত্তে তে হি পুত্রেব ॥৩৮ 

ইতি শ্্রীমহাভারতে শতসাহত্র্াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদুযোগপর্বধণি 

ভগবদূযানে বিদুরবাক্যে অশীতিতমোহধ্যাযঃ ॥০॥ %* 
22 

ভাবতকৌমুদী 
আশংদেতি। অর্থেন উদ্দেশেন। উপাহুরু সৃম্পাদয় 1৩৬1 

খ্মমিতি। শমং শান্তিমূ। দাশারহঃ কফঃ1৩৭॥ 

পিতেতি। তে পাগুবাঃ শিশবঃ ুদপেনশযা নানবয়নকাঃ 1৩৮৫ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচারধ্-মহাকবি-পননভূষণ-শরীহরিদাসসিদধাস্তবাগীশভটাচাঁধ্যবিরচিতায়াং 
মূহাভারতটাকায়াং ভারতকৌ ু দীমমাখ্যাযামুদযোগপর্বণি ভগবদ্যানে 

অশীতিতমোহ্ধ্যাযঃ 1০7 
সক ত 

ভারতভাবদীপঃ 
উপর্রব্যাদিতি ১--২| গ্রপিতামহঃ পিতীমহ্ত ্রদ্ষণৌহপি পিতা 1৩--৬| ঈষ! লাঙ্গল- 

বস্তৎসদৃশস্তান, অঙ্্ৌ অনুচরাঃ ঘন্ত গজন্ ॥?_-১৯| সর্বর্ড, সর্ব খতবো যুগ্পদশ্থিন্ সন্তীতি 

. তথা |২*-_২১] ভাবিতঃ হটঃ মা নীনশঃ হেতুমগ্রিচ, মা নাশং ্রাপ্ন-্হি 7২২--২৫॥ মায়া 

ইন্জজালম, ছার বঞ্চনম্।২৬-_২৮1 বিভেত্গুসি শল্যবৎ গৃথক্করিস্তসি /২৮--৬৭| বেদ বেছি 

(৩৩1 টিনবেক্ষাতি নৈবাঙ্গীকবি্বতি 8৩৪. আতিথ্যং শমরপম্1৩৫। উপাকুক 

অর্পয় [৩৬--৩৮। 

ইতি প্রীমহাঁভারতে উদ্যোগপর্ববণি নৈলকষ্ঠীযে ভারতভাবদীপে অশীতিতমোহধ্যায়ঃ 1৮০ 

রাজা! লম্মানযোগ্য মহাত্ম। কৃষ্ণের যাহা গ্রীতকর আতিথ্, আপনি উহার 

সম্বন্ধে তাহাই ককন। কারণ, বন্তুতই কৃষ্ণ সম্মানের যোগ্য 1৩৫। 

রাজী! কৃষ্ণ উভযপক্ষেব মঙ্গল কাঁমন! করিযা! যে উদ্দেশে কৌববদের নিকট 

আদিতেছেন, আপনি তাঁহাই সম্পাদন ককন্ ॥৩৬| - 

বাঁজশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণ আপনার, ছ্র্যোধনেব এবং পাঁগবগণেব শাস্তি কামন! 

কবেন ; অতএব আপনি উহার বাক্য বক্ষ ককন ॥৩ণা 

ক **ন্দুপ্তানীতিতমোহধ্যায়--বা। ব রা নি। 

উদ্যোগ-১৭১ (১৪) 



একাশীতিতমোহ্ধ্যায়। 
সপ 

দুর্য্যোধন উবাচ। 
যদাহ বিদুরঃ কুষে, সর্ববং তৎ সত্যমচ্যুতে | 

অনুরক্তো হাসংহার্য্যঃ পার্থান্ প্রতি জনার্দনঃ ॥১॥ 
যত্তৎু সগুকারসংযুক্তং দেয়ং বস্তু জনার্দনে । 
অনেকরূপং রাজেন্দ্র! ন তদেয়ং কদাচন |২॥ 
দেশঃ কালস্তথাইযুক্তে৷ নেহ নার্তি কেশবঃ | 

' মংস্ত্যধোক্ষজে! বাজন্! ভয়াদর্চতি মামিতি ॥1৩। 

শু 

৮ 

য্দিতি। অচ্যুতে কর্তব্যাদভষ্টে। অসংহীর্ধ্যঃ অন্মৎপক্ষমানেতুমশক্যঃ 1১ 
যদিতি। দেয়ং দাতব্যমুক্তং ত্যা, বন ধনম্ ॥২। 

কুতো ন দেয়মিত্যাহ--দেশ ইতি। হে বাজন্] ইহ জগতি, কেশবো নাতি পুজাং প্রাপ্ত 
যোগ্যো ন ভবতি, ইতি ন, অপি তু অর্হত্যেব, সর্ববপ্রাধান্তাদিতি ভাবঃ| কিন্তু দেশ ইদং 

হস্তিনানগরম কালো যুদ্ময়স্চায়মূ তথা পুজায়াম, অযুক্তঃ অন্গপযোগী। যেন হি ধতরাষ্্র 
তয়াম্মাম্চতি, ইতি অধোক্ষজঃ কৃষ্ণ! মংস্ততি ।৩| 

রাঁজা | আপনি পিতৃস্থানীয়, আব পাগুবেরা পুত্স্থানীয় এবং আপনি বৃদ্ধ, আর 
ভীহাবা আপন! অপেক্ষ। নযুনবয়স্ক ;॥ অভএব পাঁগুবের৷ আপনাব নিকটে পুত্রের 
্তায় ব্যবহার কবিয়। থাকেন ; ন্ুতরাং আপনিও তাহাদের উপরে পিতার স্তায় 
ব্যবহার করুন” ॥৩৮। 

্ সস ৫ 

দুর্য্যোধন বলিলেন-- “কর্তব্যপরায়ণ কৃষ্ণের বিষয়ে বিছুর যাহা! বলিলেন, সে 
সমস্তই সত্য ।. কারণ, পাগুবগণের প্রতি অনুবক্ত কৃষ্ণকে কোন প্রকারেই 
আমাদেব পক্ষে আনা যাইবে না ॥১। 

অতএব রাজশ্রেন্ঠ। কৃষ্ণকে আদরপুরর্বক সেই যে নানাবিধ ভ্রব্য দানের 
কথা আপনি বলিয়াছেন, তাহা৷ কখনই দেওয়া উচিত নহে ॥২॥ 

কৃষ্ণ যে পুজ| পাইবাব যোগ্য নহেন, এমন নহে; তবে এই দেশ ও কাল 

নে পুজাব অনুপযোগী । কারণ, তাহাতে কৃষ্ণ মনে করিবেন যে, ধৃভরাষ্ট 
শয়বশতই আমার পুজা করিতেছেন ।ও 
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অবমানশ্চ যত্র স্যাি, ক্ষত্রিয়স্ত বিশাংপতে !| 

ন ত* কৃর্্যাদূুধঃ কার্য্যমিতি মে নিশ্চিত মতিঃ ॥8| 
সহি পুজ্যতমে৷ লোকে কৃষ্ণঃ পৃথুললোচনঃ। 

্রয়াণামপি লোকানাং বিদিতং মম সর্ববথা ॥৫॥ 
নু তন্মৈ প্রদেয়ং স্তাতথা কার্ধ্গতিঃ প্রভো !। 

বিগ্রহঃ সমুপারৰো ন হি শাম্যত্যবিগ্রহাৎ ॥৬॥ 

বৈশম্পায়ন উবাচ। টি 
তন্ত তচনং শ্রুত্বা ভীন্পঃ কুরুপিতামহঃ | 
বৈচিত্রবীরয্যং রাজানমিদং বচনমত্রবীৎ ॥৭॥ 
সতকৃতোহসতকৃতো৷ বাপি ন কুধ্যেত জনার্দনঃ | 
নালমেনমবজ্ঞাতুং নাবজ্রেয়!৷ হি কেশবঃ ॥৮॥ 

ভাবতকৌমুদী “ 
অথ মন্যতাং নাম তথেত্যাহ-_অবেতি। যত্র কার্যে 181 

নইতি। গৃথুললোচনে! বিশালনেতরঃ 1৫1 
ভহি দী়তামেে্যাহ-_নেতি। কারধাগাতি কর্তব্যাবা। অধিগ্রহাদ্ানাদে: ৬ 
তন্তেতি। কুরবঃ প্রীধান্তানরয্যোধনাদয়ন্েযাং পিতাঁমহঃ। বৈচিতবীরধা বৃতরাই্।৭| 
নধিতি। লৎরুতঃ সন্মানিতঃ। নালং ন যুক্তমূ1৮ 

তাবতভাবদীপঃ 
দাহেতি। অসহহা্যঃ হ্র্তশক্যঃ|১--২। , দেশ ইতি। যন্তপি কেশবোহচ্ঠামর্হত্যেব 

তথাপি অর্চাষাং দেশ: কালশ্চাযুক্ত ইত্যর্ঃ। তদেবাহ-_মংস্ততীতি ॥৩--৫ কাধ্যগতিঃ 

নরনাথ! যে কার্যে ক্ষত্রিয়ের অপমান হইতে পারে, বুদ্ধিমান্ ক্ষত্রিয তাহা! 
কবিবেন ন1; এইবপ ধাবণাই আমি স্থির কবিয়া রাখিয়াছি ॥৪ 

বিশালনবন বৃ বিভুবনেব লোকসমাজেই বিশেষ গুজনীয়, ইহা আমার 
সর্ধবপ্রকারে জানা আছে ॥৫1 

কিন্তু তথাপি তাহাকে এখন কিছুই দেওয়া উচিত নহে। কেন না, রাজা! 

সেইরূপই কর্তব্যেব অবস্থা। কারণ, আমরা বিগ্রহ আবন্ত কবিয়াছি ? স্ৃতরাং বিনা 

বিগ্রহে শাস্তি হইবে না” ৬ 
বৈশম্পায়ন কহিলেন-_হূর্যোধনের সেই কথ! গুনিয়া ককপিভামহ ভগ রাজা 

বৃতবানট্রকে এই কথা বলিলেন-1| 
প্ৃতরাষ্্র! তোমবা কৃষ্ণের সম্মানই কব বা অপম্মানই কর, তিনি জব 

হইবেন না। তবে তাহার অবজ্ঞা কবা উচিত নহে। কারণ, তিনি অবজ্ঞার পাত্র 
নহেন।৮1 



৮০৪ মহাভারতে উদ্যোগ- 

যত্,কার্ধ্যং মহাবাহো। মনসা কার্ধ্যতাং গতমূ। 
সর্বধোপায়ৈর্ন তচ্ছক্যং কেনচিৎ কর্তমন্তথা ॥৯ 
স বদ্ব্রয়াম্মহাঁবাহুত্তৎ কার্ধযমবিশন্কয়া। _ 
বাস্থদেবেন তীর্থেন ক্ষিপ্রং সংশাম্য পাগুবৈঃ 0১০] 
ধর্মযমর্থ্যঞচ ধর্মাত্বা গ্রুবং বক্তা জনার্দনঃ। 
তশ্মিন্ বাচ্যাঃ প্রিয়া বাচে৷ ভবতা বান্ধবৈঃ সহ্ ॥১১ 

৪ দুর্য্যোধন উবাচ। 
ন নপরত্যায়োহস্তি যদরাজন্! শ্রিয়ং নিফেবলামহ্মৃ। 
তৈঃ সহেমামুপাশ্রীয়াং যাবজ্জীবং পিতামহ ! 0১২ 
ইদস্ত স্থমহত কার্ধ্যং শুধু মে য সমধিতমৃ। 
পরায়ণং পাগুবানাং নিয়চ্ছামি জনার্দিনম্ ॥১৩॥ 

শি 
জপ পয এ পু ভা প। জজ শ স/ জচ রগ ভার তর ও 

| ভর এ 

য্দিতি। মনসা! কষন্ত, কাধ্যতাং কর্তব্যতাম্, কৃষেন সৃন্বপ্লিতমিত্যর্থঃ |» 
দন ইতি। তীর্ঘেন উপায়েন, “তীর্ঘনূপায়যোগয়ো৯” ইতি জিকাঁগুশেষ:। পাণগবৈ; নহ, 

সংশীম্য সদ্ধিবিধানেন শান্তে। ভব 1১০ 
ধন্দযমিতি। ধর্দাদনপেতং ধরম্যমূ, অর্থাদনপেতমর্ধ্যমূ। বক্তা বক্ষ্যতি 7১১ 
নেতি। পর্ধযাযঃ অবসরঃ সন্তাবনেত্যর্থঃ | নিফ্ষেবলাং সকলাম্ ১২] 
ইদ্দমিতি। সমধিতং মনসা নিরূপিতমূ। পবায়ণং পরমাশ্রয়ম নিষচ্ছামি বর়ামি ॥১৩। 

মহাবাহু | কৃষ্ণ যে কাধ্য করিবার স্বল্প করেন, কোন লোকই সমস্ত উপায়েও 
তাহাব অন্তথা করিতে সমর্থ হয় না॥। . ৃ 

সুতবাং মহাঁবাহ কৃষ্ণ আসিয়া যাহা! বলিবেন, নিঃশস্কচিত্তে তোমাদের তাহাই 
কর্তব্য ; সুতরাং তোমর৷ কৃষ্ণকে উপায়বপে অবলম্বন করিয়া পাগুবদেব সহিত 
শীস্তিলাভ কর ॥১০॥ 

ধর্মাত্বা কৃষ্ণ আসিয়া নিশ্চয়ই ধর্ণাসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত কাই বছিবেন। 
সুতরাং তুমিও বন্ধুবর্গেব সহিত তাহার প্রতি প্রিয় বাক্যই বলিও” ॥১১॥ 

দুধ্যোধন বলিলেন-_-“রাজা! পিতামহ! এবপ সন্তাবনা নাই যে, আমি 
পাঁগুবদেব সহিত মিলিত হইয়া! চিরকাল এই সমগ্র সম্পদ ভোগ কবিব ॥১২ 

আমি মনে মনে যে কার্ধ্য নির্ধাবণ করিয়াছি, সেই গুকতর, কার্য আপনি 
শ্রবণ ককন। আঁমি পাঁগুবগণেব পবমাশ্রয় কৃষ্ণকে বন্ধন করিয়। বাখিব ॥১৩| 

(১২) নপথাঝ্োথন্মি-নি। (১৩)"ৎনিয়ংস্তামি জনার্দিনম্--পি। 
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7. তম্মিন্ বন্ধে ভবিষ্যন্তি বৃষণয়ত পৃথিবী তথা । 
পাগ্ুবাশ্চ বিধেধা যে স চ প্রাতবিহৈষ্যতি ॥১৪| 
অন্রোপায়ান্ যথা সম্যঙ্র বুধ্যেত জমার্দনঃ | 
ন চাপায়ে। ভবে কশ্চিতন্তবান্ প্রত্রবীতু মে ॥১৫। 

বৈশম্পায়ন উবাচ। 
তম্ত তথ্চনং শ্রুত্বা ঘোরং কৃষ্ণেহভিসংহিতম্ | 

ধূতরাষ্ট্ঃ সহামাত্যে। ব্যথিতো বিমনাহভবৎু ॥১৬॥ 
ততো ছুর্য্যোধনমিদং ধৃতনাষ্ট্রোহব্রবীঘচঃ 
মৈবং বোচঃ প্রজাপাল । নৈষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥১৭॥ 

দৃতশ্চ হি হুধীকেশঃ সন্যন্ধী চ প্রিয়ন্চ নঃ। 
অপাপঃ কৌরবেষেষু স কথং বন্ধমর্থতি ॥১৮| 

ভারতকৌমুদী 
তন্দিন্নিতি। বিধেয়া! আজ্ঞাবহাঁঃ, স কৃষণ্চ 1১৪1 
অভ্রেতি। অপায়ে৷ বিপৎ্ ৷ সম্যক প্র্রবীত্বিতি সহন্ধঃ 1১৫1 

তন্তেতি। অভিসংহিতং ছুরভিসন্ধিক্ৃতম্। বিমনাহতবদিতি পুনঃ সব্ধিরার্যঃ 1১৬] 
তত ইতি। এবং মা বৌচঃ ন ব্রহি॥১৭/ 

দুত ইতি। সব্ঘপ্ধী--কষন্ত। পুত্রেণ শান্বেন ত্বৎ্কন্তাপরিণযনাত্তব বৈবাহিকঃ। অপাপঃ 

অনপকাবী। ন কৃষ, অর্থতি প্রাপ্তূং যোগ্যো ভবতি 1১৮ 

কৃষ্ণকে বন্ধন করিয়া বাখিলে, বুষ্কিবংশীয়েবা এবং 'পাণুবেরা, এমন কি সমগ্র 

গৃথিবীই আমাৰ আজ্ঞাবহ হইবে; অথচ সে কৃষ্ণ আগামী কল্য প্রাতঃকালেই 
এখানে আসিবেন ॥১৪॥ 

অতএব কৃষ্ণ যাহাতে এবিষয়েব উপাষ বুঝিতে না পারেন এবং যাহাতে কোন 
বিপদও না হয, তাহা আপনি আমাব নিকট সম্যক্ বলুন» ॥১৫1 

বৈশম্পায়ন বলিলেন__কৃষ্ণের বিষ ছুবভিসন্ধিকৃত দুর্যোধনের নেই 
তয়ঙ্কব বাক্য শ্রবণ কবিষা ধৃতবাষ্ট্র মন্ত্রিবর্গের সহিত ব্যথিত ও বিষ্চিত্ 
হইলেন ॥১৬। 

তাহার পব ধৃতবাষ্ট্র দুধ্যোধনকে এই কথা বলিলেন-__“প্রজাপালক ! তুমি 
এবপ কথাই বলিও না । কাঁবণ, ইহা সনাতন ধর্ম নহে ॥১৭| 

কৃষ্ণ একতঃ দূত, দ্বিতীযতঃ তোমাৰ বৈবাহিক, তৃতীযতঃ আমাদের প্রিষ, 

চতুর্থতঃ তিনি কৌববগণেব কোন অপকাব কবেন নাই; স্ুতবাং তিনি বন্ধনের 
যোগ্য হইবেন কি করিযা ?॥১৮। 



৮০৬ মহাভারতে 

ভীল্ম উবাচ । 

পরীত্তব পুত্রোহয়ং ধৃতবাষ্ট্র। হ্থমন্দধীঃ | 
বূণোত্যনর্থং নৈবার্ঘ যাচ্যমানঃ সুহজ্জনৈঃ ॥১৯। 

ইমমুশ্পথি বর্তস্তং পাপং পাপানুবান্ধিনম্। 

বাক্যানি স্থহদাং হিত্বা ত্বমপ্যস্থানুবর্তৃসে ॥২০। 
০ কৃষ্ণমব্লিষটকর্্মাণমাসাগ্ভাষং হুছূর্মাতিঃ। 
ভু সহামাত্যঃ ক্ষণেন ন ভবিষ্যাতি ॥২১॥ 

/পাপৃন্তান্ত নৃশংসস্ত ত্যক্ধর্ন্ত ুর্মাতেঃ। 
(4 নৈতিহেহনরধনংযকতাঃ শ্রোতুং বাচঃ কথঞ্চন ॥২২। 

'ইত্যুক্ত। ভরতশ্রেষ্ঠো বৃদ্ধঃ পরমমন্যুমান্। 

উত্থায় তন্মাৎ প্রাতিষ্ঠতীয়ঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥২৩॥ 

ইতি প্রীমহাভারতে শতপাহজ্রযাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্ুযোগপর্ব্বণি 

ভগবদ্যানে দুর্ধ্যোধনবাক্যে একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ % 
5 

লি 
2 রঃ আপ জর আঃ আস আঃ ৩ পাহারা 

পবীত ইতি। পরীতঃ কাঁলেনাক্রান্তঃ1. অনর্থং বিপদমূ। অর্থত লম্পদমূ ১৭ 

ইমমিতি। অন্ত স্ুহাদাং বাক্যানি হিতা৷ ইমমন্বর্তল ইতি সবদ্ধঃ|২০ 

কৃষ্ঃমিতি। কৃষ্ণ; খম্বরিটটকর্ম্ধাদেবাশ্ত বধমপ্যক্লেশেনৈব বরিস্ততীতি ভাবঃ। আসাগ 

বনধনার্ঘং প্রাপ্য । ন ভবিষ্ততি ন স্থান্তি বিনজ্তীত্যর্থ 1২১ 

পাপন্তেতি। নৌৎসহে নেচ্ছামি, অনর্থবংযুক্তা বিপদ্ধিষষাঃ ॥২২ 
বি185558758818587838853075888558 লিউ 

ভীগ্ম বলিলেন-_*খুতবাস্্র। তোমাৰ এই অত্যনবুদ্ধি পুত্রটাকে কাল আসিযা 

আক্রমণ কবিয়াছে; সুতরাং বন্ধুলোকেরা অনুরোধ করিলেও এটা সম্পদ্ ববণ করে 

না, বিপদূই ববণ কবে ॥১৯॥ 

তুমিও ইহা বন্ধবর্গেব বাক্য অগ্রাহা কিয়া অসৎপথবর্তা, পাপাত্ম। ও 

পাঁপানুসাবী-এই পুত্রটারই অনুসরণ কবিতেছ ॥২। 

তোমার এই অভিদুর্ব্ধি পুত্রটা, অকিষ্টকর্মা। কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া 

মনত্রিবর্গেব সহিত ক্ষণকালমধ্যেই বিনষ্ট হইবে ॥২১॥ 

পাপাত্মা, নৃশংস, ধর্মত্যাগী ও দুর্মতি এই ছৃর্যোধনটাব বিপত্তিজনক বাক্য 

আমি কোন প্রকাবেই শুনিতে ইচ্ছা করি না” ॥২২॥ 

***অমিবতিততমাহখায়৮--বা বরা নি। 




